
 

ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO DA 

A.B.C.C.R.MANGALARGA TRIÊNIO 2018 – 2020. 

 

05 de julho de 2019 – 6ª feira – 10:30 horas – Sede da ABCCRM – SP 

No quinto dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às 10:30 horas, reuniram-se na 

sede da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga – 

A.B.C.C.R.M., em São Paulo – SP, os seguintes membros do Conselho Deliberativo 

Técnico – CDT: Srs. Alcides Moraes Sampaio Filho, Dirk Helge Kalitzki, João Batista da 

Silva de Quadros, João Pacheco Galvão de França Filho, João Tolesano Junior,  Paulo 

Lenzi Souza Leite, Roberto Antonio Trevisan, Rodnei Pereira Leme, Roque Carlos 

Nogueira, o Superintendente do SRG, Henrique Fonseca de Moraes Junior e a 

representante do MAPA, Dra. Karen Regina Peres.  

 

1. Dando inicio à reunião o presidente João Pacheco Galvão de França Filho 

apresentou a todos o novo Superintendente do Serviço de Registro Genealógico, Dr. 

Henrique Fonseca de Moraes Junior, desejando-lhe as boas vindas e sucesso no 

desempenho do cargo. Em seguida informou aos presentes que não seria feita a leitura 

da ata da reunião anterior visto que a mesma já havia sido aprovada virtualmente pelo 

whatsapp.  

 

2.  Na seqüência o presidente abriu a discussão sobre a proposta de mudança no 

Regulamento do Serviço de Registro Genealógico, sugerida na ultima reunião pelo 

membro do Conselho Superior de Administração, Sr. Renato Diniz Junqueira, onde 

seria criado um Capítulo “Das disposições transitórias” nos moldes do Capítulo XXIV do 

Regulamento do Serviço de Registro Genealógico da Raça Campolina (em anexo), com 

o objetivo de solucionar o caso Galileo R.M. e, eventualmente, algum outro caso nas 

mesmas condições que possa surgir. 

Foi dada a palavra a todos os Conselheiros para que fizessem suas ponderações, com 

destaque para a representante do MAPA, Dra. Karen, que declarou entender que pela 

sua interpretação daquele capítulo do Regulamento da Raça Campolina os animais 

teriam seus registros retificados, mas não permaneceriam no livro fechado e que 

deveria ser criada uma nova categoria de registro. Essa posição foi contestada por 

alguns conselheiros afirmando que, de fato, não é assim que está funcionando naquela 

Raça. 



Após a palavra de todos, foi lida a mensagem do Conselheiro Rogério Camara Nigro 

que não pode comparecer à reunião, mas fez questão de manifestar a sua 

concordância com a criação do dispositivo, mesmo não valendo como voto. Também o 

Presidente do Conselho Superior de Administração, Sr. Mário Alves Barbosa Neto, que 

igualmente não pode comparecer, mas enviou mensagem dando o seu apoio a 

aprovação da medida e informando que esse assunto foi levado a ultima reunião 

daquele Conselho e que contou com a concordância de todos os seus membros 

presentes. 

Isto posto, o presidente colocou em votação a inclusão ou não do referido Capitulo no 

Regulamento do S.R.G., para posteriormente submetermos a aprovação do MAPA. Por 

maioria dos votos dos presentes foi aprovada a inclusão, cuja redação será aprovada 

na próxima reunião e que deverá ser semelhante àquela do regulamento do 

Campolina.     

 

3.  Credenciamento de técnicos. 

O Conselheiro João Tolesano Junior solicitou ao Superintendente do S.R.G. um maior 

rigor no credenciamento de técnicos de registro (inspetores). 

 

4.  Stud Book 

   4.1. Atestado da égua Amorosa ACF, não podendo gestar naturalmente, devido a 

ocorrência de uma Laminite severa, não enviado exame comprobatório. INDEFERIDO, 

os Conselheiros entendem que a laminite não é problema impeditivo de gestação. 

    4.2.  Solicitação de autorização para Clones (com apresentação da documentação 

exigida pelo Regulamento): 

• Bandeira DL- Criador : HIC Agropecuária Ltda. 

• Príncipe da Nata–Criador : HIC Agropecuária Ltda.  

• Bianca do Marco – Criador : Emiliano Abraão Sampaio Novais. 

• Alecrim MAB –Criador : Mário A. Barbosa Neto. 

DEFERIDO. 

     4.3.  PAED: 

Acerola ACF, Arábia da Braido, Daga LFP, Fidalga ACF, Framboesa PSL Frida HDR, Gália 
VAT, Galileia França, Gucci Mangabaia, Imaculada do Corumbau, Medalha JF, Quitéria 
do Otnacer, Silueta RB, Singapura do MontSerrat e Veneza ACF. DEFERIDO. 

 



Eu, João Tolesano Junior, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do  

CDT e por mim. 

 

 

_______________________________            ________________________________               

 João Pacheco Galvão de França Filho                         João Tolesano Junior  

            (Presidente do CDT)     (Secretário)     

 

 



CAPÍTULO XXIV 

 DISPOSIÇÕES FINAIS TRANSITÓRIAS 
 

Art. 123 – Os animais nascidos anteriormente a data de 01/01/2008, portadores 
de registro definitivo, e que tenha sido detectado no seu registro genealógico, por 
meio de exame de DNA, realizado em caráter oficial, por determinação da 
ABCCC, incorreção na sua ascendência, será submetido a procedimento de 
verificação de parentalidade, e poderão ter seu registro retificado, inclusive com a 
supressão do nome do ascendente não correspondente, desde que: 

 
I – Tenham sido exauridas todas as possibilidades de identificação da genealogia 
correta por meio de exame de DNA, inclusive com base nos registros de material 
já existente no banco de dados nos laboratórios credenciados pelo MAPA, em 
conformidade com o art. 119 deste Regulamento; 

II – seja confirmada a ascendência do respectivo animal com outro animal da raça 
Campolina em pelo menos uma das linhas genealógicas; 

 

III – Em processos que vierem a ser instaurados por novos casos evidenciados, 
para os fins destas disposições, seja procedida a inspeção do animal por dois 
técnicos designados pela ABCCC, em conjunto com o Superintendente do 
Registro Genealógico, que lavrarão termo circunstanciado para confrontação 
com demais dados constantes do procedimento do registro definitivo realizado; 

 

IV – Não exista evidência de parentalidade com animal de outra raça equina; 
 

V – Não exista qualquer outro indicativo de fraude na realização do registro 
definitivo ou com relação à identidade do próprio animal, nessa incluindo dados 
de resenha tais como pelagem, mensurações, marcações, idade, inclusive a 
cronologia dentária, dentre outros métodos possíveis de averiguação. 

 

Parágrafo único – Não será aceita a retificação prevista no caput na hipótese de 
verificação de incompatibilidades na resenha do registro no momento da 
inspeção, não cabendo retificação de resenha para essa finalidade, oportunidade 
na qual o referido animal terá o seu registro definitivamente cassado. 

 

Art. 124 – O procedimento de verificação de parentalidade será conduzido por 
comissão constituída por cinco membros do CDT, dentre os quais dois técnicos e 
o Superintendente do Serviço de Registro Genealógico, que a presidirá, e a 
decisão final deverá ser homologada pelo CDT, na forma regimental, observados 
os princípios do devido processo legal, em toda sua tramitação. 

 
Parágrafo Único – Até a decisão final do CDT, o animal e sua descendência 
estarão suspensos de participarem de competições oficiais da raça, ficando 
retidos todos os documentos reprodutivos dos mesmos. 

 

Art. 125 – Nas decisões retificadoras, nos casos exclusivamente previstos neste 
capítulo, poderá o CDT determinar a correção do registro correspondente ou 
ainda, caso não identificado o ascendente, a supressão deste do respectivo 
registro, cujos efeitos se estenderão a todos os eventuais descendentes do 
referido animal, com registro provisório ou definitivo. 

 
Art. 126 – A retificação será anotada à margem do registro do respectivo animal, 
bem como dos de seus descendentes, com alusão à respectiva decisão, cuja 
cópia deverá ficar anexada, emitindo-se novo registro; 

 

Art. 127 – As despesas e emolumentos decorrentes da retificação, inclusive da 
descendência, correrão por conta do proprietário do respectivo animal. 

 


