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ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA 

TRIÊNIO 20210-02023 

 
12 de Abril de 2021 – 2ª Feira – 09:30 horas – Sala de Vídeo Conferência ABCCRM 

 
Ao décimo segundo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 09:30 horas, reuniram-se na sala virtual da 

ABCCRM via aplicativo de vídeo conferência ZOOM Meeting, os seguintes membros eleitos do Conselho Deliberativo 

Técnico – CDT: Srs. Jose Roberto Pires de Campos Filho, Fernando Tobias Nechar, Perla Dagher Cassoli Fleury, 

Marcos Sampaio de Almeida Prado, Ivan Rogério Costa, André Fleury Azevedo Costa, Felipe Agelin, Israel Iraides da 

Costa, Fabio Tarpinian, Luis Fernando Sianga, José Urbano Junqueira de Andrade Filho, o Superintendente do S.R.G. 

Henrique Fonseca de Moraes Junior, o representante do MAPA Dr. Vanderley Antunes e o Diretor Presidente da 

ABCCRM o Sr. Eduardo Rabinovich. 

 
Dando inicio a reunião o Diretor Presidente da ABCCRM, Sr. Eduardo Rabinovich, cumprimentou todos os presentes 

e parabenizou os membros eleitos ao CDT para o triênio 2021-2023. Disse não ter duvidas que este novo Conselho 

trabalhe de forma exemplar em prol do desenvolvimento da Raça Mangalarga.  

Continuando com a solenidade, o Sr. Diretor Presidente Eduardo Rabinovich, no uso de suas atribuições, em 

cumprimento ao disposto no paragrafo 1º do artigo 7º do Regulamento do Serviço de Registro Genealógico da Raça 

Mangalarga, deu posse aos novos membros do CDT. Também no ato dessa posse, o Sr. Eduardo Rabinovich, por 

indicação do Superintendente do S.R.G., Sr. Henrique Fonseca de Moraes Junior, nomeou o Sr. Benedito Carlos da 

Silva como Coordenador Técnico do Colégio de Jurados e seu suplente será a Sra. Maria Aracy Tavares de Oliva. Por 

fim, desejou sucesso para todos e passou a palavra para os membros do Conselho. 

 
Com a palavra o representante do MAPA, o Sr. Vanderley Antunes, explanou sobre inicio dos trabalhos do novo CDT 

explicando que primeiramente os membros do CDT, logo depois de constituído, devem eleger um de seus membros 

para presidi-lo, e outro para secretaria-lo no decorrer do mandato. 

A seguir, foi indicado para presidir o novo CDT o Sr. Jose Roberto Pires de Campos Filho, que teve o maior número de 

votos nas eleições de 29 de dezembro de 2020 como conselheiro técnico, e para secretaria-lo a outra indicação foi o 

Sr. Felipe Angelin. 

 
Todos os membros foram unanimes em aprova-los como Presidente e Secretário, consequentemente. Assim ficou 

definido como Presidente do CDT o Sr. Jose Roberto Pires de Campos Filho e para secretaria-lo o Sr. Felipe Agelin. 

O novo Presidente do CDT ficou honrado com a indicação e aceitou imediatamente o cargo de Presidente do 

Conselho. Da mesma forma, o Sr. Felipe Agelin ficou lisonjeado com a indicação e a escolha para ele secretariar o 

novo Presidente. 

Em função de se tratar da 1ª Reunião deste novo CDT, para efetiva tomada de posse por seus membros eleitos nas 

eleições da ABCCRM em Dezembro último, não houve a emissão de uma Pauta prévia com as matérias para votação, 

como exigido pelo Regulamento Interno. Assim, o Presidente abriu a palavra para as considerações iniciais dos 

Conselheiros, solicitando a proposição de temas. 

 
Com a palavra o superintendente Sr. Henrique Fonseca, elencou alguns assuntos a serem tratados com mais 

urgência. Um dos assuntos seria a revisão do regulamento do SRG. 

 
Após o Sr. Henrique Fonseca fazer uma breve explanação sobre como gostaria de proceder com essa revisão, o 

Presidente do Conselho sugeriu que o Sr. Henrique Fonseca enviasse aos membros do CDT as documentações 
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citadas para que todos possam se inteirar do assunto. Logo que todos tenham conhecimento dos pontos a serem 

discutidos, será convocada uma nova reunião para entendimento e tomada de decisão. 

Em seguida o Sr. Luis Fernando Sianga, citou outro assunto que os membros do Conselho deveriam se posicionar 

com urgência, qual seja, a obrigatoriedade da Prova de Garanhões, que vem travando diversos registros de 

reprodutores. 

 
Abriu-se um grande debate sobre esse assunto, principalmente sobre a obrigatoriedade da prova para qualificação 

do garanhão. Todos concordaram que é um assunto delicado para tomada de decisão em apenas em uma reunião, e 

todos foram unanimes que a obrigatoriedade, neste momento, não deveria existir. Ficou decidido que a prova será 

mantida, porém será liberado da obrigatoriedade até que a prova seja executada, ajustada, fomentada e o 

calendário de provas volte à normalidade com o abrandamento da atual crise sanitária instalada. Sendo decidido por 

unanimidade a liberação da obrigatoriedade nesse momento. 

 
Na sequência, o Sr. Luis Fernando Sianga trouxe uma demanda de criadores diversos, sendo esta um assunto que os 

membros do Conselho também deveriam decidir com urgência. Tal assunto refere-se à inspeção das futuras 

gerações dos animais inscritos da primeira geração (PAG1D), onde atualmente existe uma reserva de mercado para 

alguns técnicos, sendo que apenas nove foram designados pelo CDT da época. Questionou o motivo da limitação,  e  

porque os  demais técnicos não estariam aptos para essa inspeção. 

 
Após amplo debate, o Sr. Presidente do Conselho sugeriu que qualquer técnico pudesse avaliar descendentes dos 

animais inscritos da primeira geração (PAG1D). Todos foram unanimes em aceitar a sugestão e ficou decidido que 

seria estendida a todos os Técnicos de Registro regularmente treinados e credenciados por esse Serviço de Registro 

Genealógico. 

 
O Diretor Presidente da ABCCRM, o Sr. Eduardo Rabinovich, convidou o Presidente do Conselho para participar das 

reuniões da diretoria, inclusive na próxima marcada para dia 14/04/2021. 

Todos fizeram seus agradecimentos e suas considerações finais. 

 
Por fim o presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião. 

 
ASSUNTOS TRATADOS NESTA 1ª REUNIÃO DO CDT 

 
Posse dos membros do Conselho 

Realizada pelo Presidente Eduardo Rabinovich 

 
Presidente do CDT  

Eleito pelos membros do Conselho o Sr. Jose Roberto Pires de Campos Filho 

 
Secretário  

Eleito pelos membros do Conselho o Sr. Felipe Angelin 

 
ASSUNTOS DEBATIDOS E VOTADOS 

Suspensão da obrigatoriedade na Prova de Garanhão. 

Avaliação dos descendentes dos animais inscritos da primeira geração (PAG1D). 
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_____________________________ 

Jose Roberto Pires de Campos Filho 

(Presidente do CDT)   
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Felipe Angelin  

(Secretário do CDT) 
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Fernando Tobias Nechar 
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Perla Dagher Cassoli Fleury 
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Marcos Sampaio de Almeida Prado 
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Ivan Rogério Costa 
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André Fleury Azevedo Costa 
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Israel Iraides da Costa 
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Fabio Tarpinian 
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Luis Fernando Sianga 

 

 
 

________________________________ 

José Urbano Junqueira de Andrade Filho 
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Henrique Fonseca de Moraes Junior 
Superintendente do S.R.G. 
 

 

_________________________________ 

Vanderley Antunes. 
MAPA 
 

 
_________________________________ 

Eduardo Rabinovich 
Diretor Presidente ABCCRM 

 

 

 

 

São Paulo 12 de Abril de 2021 


