
ATA DA 2ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSDE SILAGEM – ABPSS, A 

SER REALIZADA NO DIA 13/08/2019, ÀS 19 HORAS, NA SEDE DA 

ACECASTRO, LOCALIZADA NA RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, SALAS 

5 E 6, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CASTRO – PR, COM A PRESENÇA DE 

12 ASSOCIADOS. 01 – ABERTURA E LEITURA DO EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO - Com a palavra, o Presidente saldou os presentes, 

agradecendo antecipadamente a presença de todos, fazendo a abertura dos 

trabalhos. Em seguida, solicitou a indicação de 03 Associados presentes para a 

assinatura da Ata, em conjunto com os Conselheiros de Administração e Fiscal 

da ABPSS. São eles: THIAGO GRANDO, VICENTE ROMAGNOLE e 

RICHARD OTTO EIKELENBOOM. Na sequência dos trabalhos, solicitou ao 

Diretor Secretário para que procedesse a leitura do Edital de Convocação - 2 - 

LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PELO DIRETOR SECRETÁRIO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 2ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 

SILAGEM – ABPSS, A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2019, ÀS 19 HORAS, 

DA ACECASTRO, LOCALIZADA Á RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 

SALAS 5 E 6, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CASTRO – PR. O Presidente da 

ABPSS, no uso de suas atribuições constantes do art. 18 do Estatuto, convoca 

os Srs. Associados à participarem da 2ª. AGO da ABPSS, a fim de deliberarem 

sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Abertura pelo Presidente; 2 - Leitura do 

Edital de convocação pelo Diretor Secretário; 3 – Apresentação do Balanço 

Social e Demonstrativo de Resultados apurados em 31/07/2019; 4 – 

Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do período 

encerrado em 31/07/2019; 5 – Discussão e aprovação do Balanço Social e 

Demonstrativo de Resultados apurados em 31/07/2019; 6 – Planejamento 

anual de atividades da Associação; 7 – Sugestão de nova política para 

aplicação da Tabela de Serviços; 8 – Apresentação do processo de construção 

da marca ABPSS e lançamento do site e 9 – Assuntos Gerais. Castro, 17 de 

julho de 2.019. Willen Berend Bouwman – Presidente. 3 – APRESENTAÇÃO 

DO BALANÇO SOCIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

APURADOS EM 31/07/2019. Com a palavra a Contadora, Sra. Rose, 

apresentou o saldo de Caixa, de R$ 29.220,12, saldo de contas a pagar de R$ 

1.989,49, receitas de jóias de admissão e anuidades arrecadadas, no valor de 

R$ 30.065,00, com despesas de R$ 844,88. Em seguida, o Sr. Presidente 

colocou em discussão os números, os quais, após esclarecimentos foram 

colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. 4 – 

APRESENTAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS 

CONTAS DO PERÍODO ENCERRADO EM 31/07/2019. O Sr. Presidente, 

chamou o representante do Conselho Fiscal, Sr. JOSEMAR CAMPAGOLO, 

para que procedesse a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, que recomendou 

a aprovação das contas. 5 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO BALANÇO 

SOCIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS APURADOS EM 



31/07/2019. Na sequência o Sr. Presidente solicitou ao Sr. XX para conduzir o 

item. Nesse sentido, a palavra foi aberta para questionamento sobre os 

números. Não havendo mais dúvidas, o Sr. XX colocou o item em aprovação, 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 6 – PLANEJAMENTO ANUAL DE 

ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO – Com a palavra, o Sr. Presidente 

apresentou as ações aprovadas pela Diretoria para serem realizadas no 

período 2019/2020, sendo: Proposta de trabalho para o período 2019/20: a) 

Referencial nacional de cobrança de serviços: a1) Divulgar periodicamente 

o referencial para cobrança de serviços de ensilagem e fenação para todo 

Território Nacional; b) Programa de Palestras e/ou Simpósios: b1) Promover 

eventos de interesse dos Prestadores de Serviços; c) Campanha de captação 

de novos sócios e mobilização junto aos Sócios Fundadores que não 

integralizaram a Joia de Admissão ou a anuidade: c1) Estimular contatos 

entre os dirigentes e sócios fundadores para que regularizem a sua situação, 

bem como prospectar, indicar e recomendar outros prestadores de serviços 

dos seus círculos de relacionamento e assim fortalecer a entidade; d) 

Participação em Sociedades Representativas de Classe: d1) Avaliar a 

viabilidade de associar a ABPSS em entidades representativas nacionais; e) 

Comunicação entre os Associados e a Gestão: e1) Avaliar e colocar em 

prática um programa com variados canais de comunicação, visando captar os 

anseios e necessidades dos Associados, buscar soluções cabíveis, bem como 

divulgar o trabalho da ABPSS; f) Planejamento Estratégico: f1) Dar 

continuidade aos estudos do Planejamento Estratégico da ABPSS; g) 

Programa de Convênios com Fabricantes: g1) Firmar Convênios com os 

fabricantes/distribuidores para concessão de descontos e benefícios aos 

Associados da ABPSS, nas compras de máquinas, peças e consumíveis; h) 

Homepage da ABPSS: h1) Incrementar o site da ABPSS com mais 

informações e serviços (como por exemplo: classificados, serviços de consulta 

ao SERASA, contratação de seguros em grupo, etc.); h2)  Em médio prazo 

oferecer espaço de mídia para divulgação de parceiros e arrecadação de 

verbas para ABPSS. Finalizada a apresentação não houve sugestões sendo a 

mesma aprovada por unanimidade. 7 – SUGESTÃO DE NOVA POLÍTICA 

PARA APLICAÇÃO DA TABELA DE SERVIÇOS – Com a palavra o Sr. 

Presidente explanou sobre o debate do assunto a nível de Diretoria, onde ao 

final aquele órgão achou por bem propor uma ideia de piso nacional para 

cobrança de serviços, fixado em R$ 1,80 por hp. O Diretor enfatizou da 

necessidade de organização e conscientização dos sócios, para observância 

desse patamar mínimo, para que os interesses da classe sejam preservados e 

para tornem a atividade cada vez mais sustentável, vez que se observa uma 

concorrência não saudável, muitas vezes entre os próprios sócios da ABPSS. 

Após o debate, o Presidente pediu o apoio dos sócios na consecução desse 

objetivo. 8 – APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA 

MARCA ABPSS E LANÇAMENTO DO SITE – Com a palavra, o Sr. Amauri 

explicou o processo de construção da marca e logotipo da ABPSS, conceitos 



por ele utilizados e simbologia adotada, cujos trabalhos resultaram na proposta 

final aprovada pela Diretoria. Na sequência, o Sr, Cleyton apresentou o novo 

site da Associação, suas funcionalidades, conceitos e propostas. 9 – 

ASSUNTOS GERAIS. Com a palavra livre, outras dúvidas foram esclarecidas.  

Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a atenção de todos, encerrou os 

trabalhos e convidou os presentes a assistirem a palestra do Prof. Thiago 

Bernardes, da UFLA. sobre Qualidade em Silagem, seguida de um churrasco. 

Castro, 13 de agosto de 2.019. 
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