ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO DAA.B.C.C.R.MANGALARGA
TRIÊNIO 2018 – 2020.
13 de abril de 2018 – 6ª feira – 14:00 horas – Sede da ABCCRM – SP
No décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às 14:00 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. Dirk Helge
Kalitzki, Geraldo Santos Castro Neto, João Batista da Silva de Quadros, João Pacheco Galvão de
França Filho, João Tolesano Junior, Marcos Sampaio de Almeida Prado, Paulo Lenzi Souza Leite,
Roberto Antonio Trevisan, Rodnei Pereira Leme, Rogério Câmara Nigro, Roque Carlos Nogueira, o
Superintendente do SRG, Jayme Ignácio Rehder Neto e a Sra. Karen Regina Peres, representante
do MAPA. Convidados, estiveram presentes o Diretor Presidente da ABCCRM, Sr. Luis Augusto de
Camargo Opice e o Diretor Adjunto Técnico da ABCCRM, Sr. Alessandro Moreira Procópio.
1. Dando início à reunião, o secretario João Tolesano Junior, leu a Ata da Reunião anterior, que
foi aprovada sem alterações, por unanimidade.
2. Apresentação do Diretor Técnico. – O Diretor Presidente da ABCCRM, Sr. Luis Augusto de
Camargo Ópice, fez a apresentação do Sr. Alessandro Moreira Procópio, nomeado pela Diretoria
para exercer a função de Diretor Adjunto Técnico da Associação. Após rápido pronunciamento
do novo Diretor, foram-lhe dadas as boas vindas com os votos de realização de bom trabalho no
cargo. Foi ratificada a atribuição do cargo de Diretor Técnico que é a interlocução Diretoria/CDT
e Diretoria/Criadores, no que tange a assuntos de natureza técnica. O Presidente do CDT indagou
o Diretor Técnico sobre a pesquisa por ele formulada no site da Associação sobre os pesos
atribuídos aos quesitos dos julgamentos, se os resultados dessa pesquisa seriam soberanos sobre
as decisões de mudanças futuras no regulamento de exposições. O Sr. Alessandro garantiu que
não. Logo após, despediram-se e encerraram suas participações na reunião.
3. Regimento Interno do Colégio de Jurados. - Ficou definido que os Conselheiros João Batista
da Silva de Quadros e João Pacheco Galvão de França Filho apresentarão proposta de nova
redação do Regimento Interno do Colégio de Jurados. Essa proposta será apresentada no grupo
do CDT no WhatsApp para que os demais Conselheiros tomem conhecimento e apresentem, se
for o caso, sugestões de alterações na redação proposta. Essas sugestões poderão ser colocadas
no próprio grupo e a aprovação da redação final também poderá ser feita no grupo ou na
próxima reunião.
4. Ciência do Caso Galileo R.M. - O Superintendente do S.R.G. fez uma explanação sobre o fato
ocorrido ainda no ano passado onde, em atendimento ao Regulamento do S.R.G., ao fazer
auditoria no haras do Sr. Natal Francisco Ribeiro, em que foi refeito o exame de DNA do
garanhão Galileo R.M., reg. nº 186.863/D, o pai que consta em seu registro não qualificou no
novo exame. Na tentativa de esclarecer o ocorrido e, com isso, evitar o cancelamento de seu
registro e, conseqüentemente, de todos os seus descendentes, foi informado que o verdadeiro
pai seria o animal Favacho da Água Limpa, reg. nº 88.097/P, e que esse animal estaria registrado
na Associação do Cavalo Pampa com o nome de “Fantoche do Rancho Pampa” e que já havia
solicitado a verificação de parentesco com o Galileo R.M. e que havia sido confirmada a
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paternidade. Vale ressaltar que o material do Fantoche foi coletado e enviado ao laboratório
pela Associação do Pampa visto que não consta nos assentamentos do S.R.G.R.M. e do
laboratório a genotipagem do Favacho da Água Limpa. Indagado se a resenha dos registros
conferiam, comprovando assim tratar-se do mesmo animal, o Superintendente informou que
eram “parecidas”, quando então foi solicitado por vários conselheiros presentes que as copias
dos registros de ambos fossem apresentadas. Isto feito, foi constatado que não há nenhuma
semelhança entre as resenhas e, com isso, descartada a hipótese apresentada como solução
para o problema. Foi-nos informada também pelo Superintendente do S.R.G. que a mãe
verdadeira do animal em questão é Jacira do Jaó, sem maiores detalhes. Isto posto, foi criada
uma comissão para acompanhamento do caso, formada pelos Conselheiros João Tolesano Junior
e Paulo Lenzi Souza Leite.
5. Resposta à carta da diretoria (sobrepeso, dificuldade respiratória, rabo “morto”. - Após
breve discussão sobre o assunto, o Presidente do CDT solicitou que todos os Conselheiros tragam
na próxima reunião sugestões de formas de evitar/penalizar tais problemas.
6. Clones. - em virtude da solicitação da criadora Sra. Perla Dagher Cassoli Fleury, foi discutido,
votado e deliberado manter a regulamentação vigente no Regulamento do S.R.G. a respeito do
assunto, ou seja, é permitido o registro no S.R.G. de um único clone por animal e desde que este
já esteja morto.
7. Instituição do Colégio de Jurados – foi informada pelo Superintendente do S.R.G. a
composição da nova administração do Colégio de Jurados, que passa a ter como coordenador o
Jurado Marcos Sampaio de Almeida Prado e como Suplente a Jurada Maria Aracy Tavares de
Oliva, ambos indicados pelo Superintendente, conforme determina o artigo 26 da Instrução
Normativa nº 36, de 9 de outubro de 2014.
8. Assuntos do Stud Book.


Laudo Veterinário - O criador Cassiano Terra Simão, associado Nº 08096, solicita a
liberação da gestação natural da égua Juréia JCMAF registro Nº 193760/D, por ter
claudicação de grau IV, no membro anterior esquerdo, a qual foi diagnosticada uma lesão
crônica em tendões flexores e ligamento anular. Atestado anexo do veterinário.
DEFERIDO.



Laudo Veterinário - A criadora Elisandra de Aguiar da Cruz, associada Nº 07542, solicita
a liberação da gestação natural da égua Évora R.A.A. (T.E.) registro Nº 188119/D, por
possuir fibrose em sua cérvix, o que a impossibilita de levar uma gestação até o final.
Atestado anexo do veterinário. DEFERIDO.



Laudo Veterinário - O criador Silvio Torquato Junqueira, associado Nº 07178, solicita a
liberação da gestação natural da égua Kelly Torquato II, registro Nº 199484/D, por
apresentar grave lesão de endométrio uterino, localizado na bifurcação do útero,
inviabilizando uma prenhes natural. Atestado anexo do veterinário. DEFERIDO.
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Laudo Veterinário - A criadora Stella Correa Dias Junqueira, associada Nº 01127, solicita
a liberação da gestação natural da égua Guarbosa do Torquato, registro Nº 195169/D, por
apresentar grave lesão de endométrio uterino, devido uma endometrite crônica de origem
bacteriana, inviabilizando uma prenhez natural. Atestado anexo do veterinário.
DEFERIDO.



Laudo Veterinário - O criador Vinicius João Curi, associado Nº 05368, solicita a
liberação da gestação natural da égua Romênia da Sabaúna (T.E.), registro Nº 196320/D,
por possuir quadro de laminite crônica. Atestado anexo do veterinário. DEFERIDO.



Laudo Veterinário - O criador Ricardo Pacheco de Almeida Prado, associado Nº 01686,
solicita a liberação da gestação natural da égua Noruega da Sabaúna (T.E.), registro Nº
189026/D, por apresentar problemas de fertilidade decorrente de endometrite crônica e
aderência de cervix. Atestado anexo do veterinário. DEFERIDO.



O criador Mario Lauria Junior, associado Nº 02719 solicita a liberação do Registro dos
produtos Honra de Passos e Soraia de Passos por ½ verificação de parentesco “VP”
somente pela mãe, devido o pai Delírio do Ingá registro 140880/D, ter morrido sem
coleta de DNA. INDEFERIDO.

PAED para ciência: ASTECA MANGALARGA JF, ASTRA MA, BATALHA DO HAB
(T.E.), BAVARIA FAF, BENICIA OJC (T.E.), BILOCA CEDRO ALTO, BONECA MA,
EPONA DA NOVA ROMA, ESCÓCIA J.F., FERRARI G.Z. (T.E.), FINLÂNDIA DO
MORRO AGUDO (T.E.), GUARBOSA DO TORQUATO, JUREIA ATR, KALIFORNIA
DA PIRATININGA (T.E.), KARNAK DA SANTANINHA, KELLY TORQUATO II,
LAGUNA RJ BOA VISTA, LENDA DO H.I.C. (T.E.), LUA DE MEIRELLES,
NUPORANGA CJ, RELÍQUIA BBJH, RELVA DA PIRATININGA (T.E.), SAMANTA DO
OTNACER (T.E.), SERPENTINA RJ BOA VISTA.

Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião.
Eu, João Tolesano Junior lavrei a presente Ata que foi assinada pelo Presidente do CDT e por
mim.

_______________________________
João Pacheco Galvão de França Filho
(Presidente do CDT)

________________________________
João Tolesano Junior
(Secretário)
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