
Ata da 2ª. Reunião da Diretoria da Associação Brasileira dos Prestadores de 

Serviços (ABPSS), realizada na data de 5/07/2019, às 14 hs. no  Município de 

Castro - Pr, com as presenças dos Srs. Willen Berend Bouwman (Bernardo), 

Silvio Regis de Oliveira, Sérgio Reis de Oliveira, Janio Vriesman, Eder Palaoro, 

Laerte Blatt e eu Marco Antonio do Prado, Secretário Ad hoc, que lavrei a 

presente ata. 01 – Introdução: com a palavra, o Sr. Presidente deu as boas 

vindas, agradecendo a presença de todos. 02  - Apresentação do último 

balancete – Com a presença de Rosemari de Oliveira, do Escritório Foca, foi 

apresentado o Demonstrativo do Resultado do Exercício, totalizando R$ 

2.043,11 na data base de 30/06/2019. Naquela data os saldos em conta 

corrente bancária somavam R$ 6.345,49 e as aplicações financeiras R$ 

25.945,51, totalizando R$ 32.291,00 em disponibilidades. 03 - Demonstrativo 

de Contas a Receber – Foram analisadas as contas a receber com a posição 

de Associados Inadimplentes. Naquela data, havia 3 (três) Associados que não 

integralizaram as Jóias de Admissão e Anuidades e 7 (sete) Associados que 

recolheram as Jóias de Admissão mas não recolheram as Anuidades. A 

carteira, naquela data, quando somados com os 15 (quinze) associados 

adimplentes totalizava 25 (vinte e cinco) Associados. Foi orientado para que a 

área financeira continue com o processo de cobrança com os Associados em 

atraso. 4 – Nova Política – Tabela de Serviços – A Diretoria discutiu sobre o 

atual momento da prestação de serviços de ensilagem e fenação, onde em 

vários locais do País se observa a oferta de serviços a preços abaixo dos 

custos reais da operação. Diante da preocupação de que as atividades dos 

Associados sejam sustentáveis, a Diretoria decidiu sugerir o preço mínimo de 

R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por hp.,  a ser praticado em todo território 

nacional, assunto o qual será tratado na AGO. 5 - Proposta de site da ABPSS 

– Foi apresentado o conceito do site contendo informações que podem ser 

acessadas pelo público em geral e outro ambiente restrito no qual serão 

colocadas informações de interesse dos sócios, tais como Estatuto, Regimento 

Interno, Atas, Relatórios da Diretoria, Planilhas de Cálculo de Custos, etc. No 

ambiente de acesso ao público serão divulgadas informações da Associação, 

localização e dados dos Prestadores de Serviços, histórico, materiais da 

identidade organizacional, contendo a missão, visão e valores, informações 

sobre eventos, matérias técnicas, de clima, indicação do preço dos serviços por 

HP, divulgação de programas de descontos dos fabricantes e posteriormente 

uma área a ser dedicada aos anunciantes. Foi sugerida a criação de um 

espaço para os "Classificados", um ambiente destinado à divulgação da venda 

de Máquinas e Equipamentos usados dos Associados. Foram também 

sugeridos materiais de sites especializados como fontes de matérias técnicas 

do site da Associação. Para a comercialização de espaços a Diretoria 

recomenda aguardar mais tempo, com um investimento maior na construção e 

divulgação do site e futuramente ofertar esse espaço aos patrocinadores e 

anunciantes. Discutidos outros detalhes, a Diretoria aprovou o conceito e 

definiu realizar o lançamento do site na AGO. 6 – Confecção de Adesivos – 



Foi apresentada uma proposta para desenvolvimento de adesivos que 

identifiquem as máquinas e equipamentos dos Associados, com o logo da 

ABPSS. Foram apresentados dois modelos, um para as forrageiras e outro de 

menor tamanho a ser aplicado nos tratores e equipamentos de menor porte. 

Discutida a proposta a mesma foi aprovada devendo ser confeccionados para 

distribuição na AGO. Também foi definida uma apresentação dos conceitos de 

desenvolvimento da marca da ABPSS na AGO. 7 – Programa de descontos 

para associados – Sobre o assunto, que faz parte do Plano Anual de 

Atividades, a Diretoria distribuiu a tarefa entre os seus membros, de contatar os 

fabricantes para tentar negociar condições mais interessantes de compras de 

Máquinas, Equipamentos, Peças e Consumíveis, com os Fabricantes Krone, 

John Deer, Class e New Holland. 8 – Sugestão de Agenda da A.G.O. – Em 

função da disponibilidade de agenda do palestrante, Prof. Thiago Bernardes, foi 

sugerida a data de 13/08/2019, da realização da 2ª. AGO, com local ainda a 

ser definido e inicio às 19 hs. Para a Palestra Técnica, foram sugeridos temas 

como compactação e fechamento de silos, vantagens do uso de Automotrizes, 

e outros de interesse de Prestadores de Serviços de Ensilagem e Fenação. 9 – 

Assuntos Gerais: 9.1 – Cartões de Visita - Foi definido solicitar a confecção 

de cartões de visitas para os membros da Diretoria. 9.2 – Novos serviços – 

Foi solicitado pela Diretoria estudar a viabilidade de negociar melhores 

condições na contratação de seguros de máquinas dos Associados bem como 

a disponibilização do serviço de consultas ao SERASA. Encerramento: não 

havendo mais nada à tratar, a reunião foi encerrada às 18 hs. e vai assinada 

pelos presentes. 
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