.

ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO DA A.B.C.C.R.MANGALARGA
TRIÊNIO 2018 – 2020.

8 de junho de 2018 – 6ª feira – 14:00 horas – Sede da ABCCRM – SP
No oitavo dia do mês de junho 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 Pacheco Galvão de França Filho, João Tolesano Junior, Paulo
Lenzi Souza Leite, Roberto Antonio Trevisan, Rodnei Pereira Leme, Roque Carlos Nogueira e o
Superintendente do SRG, Jayme Ignácio Rehder Neto. Convidado, esteve presente o Presidente
do Conselho Superior de Administação da ABCCRMangalarga, Sr. Mário Alves Barbosa Neto.
1. Dando início à reunião, o secretario João Tolesano Junior, leu a Ata da Reunião anterior,
que foi aprovada com as seguintes alterações:
- No item 4, onde se lia: “..., os pais que constam no registro não qualificaram...” agora se lê:
“..., o pai que consta no registro não qualificou...” e, mais adiante, no mesmo item 4, onde se
lia: “..., a genotipagem do Fantoche da Água Limpa...” agora se lê “..., a genotipagem do
Favacho da Água Limpa...”.

2 – Aprovação do Regimento Interno do Colégio de Jurados;
O presidente do CDT, João Pacheco Galvão de França Filho ficou incumbido de formular uma
minuta do Regimento Interno do Colégio de Jurados, contemplando as sugestões já feitas pelo
conselheiro João Batista da Silva Quadros, que será colocada para discussão e aprovação dos
conselheiros no grupo do CDT no whatsapp.

3 – Formação de nova comissão para o Caso Galileo RM;
A comissão do CDT para acompanhar o caso “Galileo RM” ficou composta pelos conselheiros
Paulo Lenzi Souza Leite e Geraldo Santos Castro Neto, este último em substituição ao
conselheiro João Tolesano Junior, que solicitou demissão por motivos particulares.

4 – Sugestões para nova distribuição nos pontos de registro a fim da homogeneização com os
critérios de julgamento nas exposições;
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Esse estudo, solicitado pela Diretoria da Associação, será colocado em pauta futuramente
tendo em vista haver assuntos mais urgentes a ser discutidos no momento.

5 – Debate sobre partes ideais do cavalo Mangalarga - Escolha de fotos para o material da
Associação;
Para atender a solicitação feita pelo Diretor Adjunto Técnico da Associação, foi sugerido pelo
presidente do CDT aos conselheiros que tragam materiais e/ou sugestões sobre o assunto para
as próximas reuniões.

6 - Estabelecer respostas aos ofícios da Diretoria da ABCCRM;
O presidente do CDT ficou incumbido de formular as respostas que serão submetidas à
aprovação dos conselheiros.

7- Discussão acerca do regulamento de exposições;
Foi constituída pela Diretoria da ABCCRM uma comissão para discussão de mudanças no
Regulamento Geral de Exposições para o próximo ano. A primeira reunião já foi realizada, para
a qual o presidente do CDT foi convidado, mas não pôde comparecer. No entanto, o mesmo
solicitou aos conselheiros que apresentem sugestões para serem levadas às reuniões futuras.

8 - Assuntos do Stud Book
 Laudo Veterinário – O criador Corumbau Participações e Serviços Ltda, associado nº
07580, solicita a liberação da gestação natural da égua ATITUDE RB (TE ) registro nº
195912/D, por ter constatado a presença de ovários policísticos, patologia esta
adquirida provavelmente pelo uso indiscriminado de hormônios folículo- estimulantes
(FCH/LH ) e seus derivados. Atestado anexo do veterinário. DEFERIDO.
 Laudo Veterinário – O criador João Pacheco Galvão de França, associado nº 01752,
solicita a liberação da gestação natural da égua BATALHA DA BICA registro nº 193344/D,
por motivo desconhecido sofre aborto com 60 (sessenta ) a 90 ( noventa ) dias de
gestação não levando a mesma a termo. Atestado anexo do veterinário. DEFERIDO.
 Laudo Veterinário – O criador Luiz Aparecido de Andrade, associado nº 01720, solicita a
liberação do registro da potra Victoria da Piratininga (TE ), para participar da Exposição
de Franca /SP, uma vez que o seu registro provisório aguarda o nascimento de um
produto natural da mãe Imaculada da Piratininga, registro nº 196392/D sendo que a
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mesma já está prenhe, conforme Comunicação de Cobertura nº 6814/18/1. Atestado
anexo do veterinário. DEFERIDO.

 Laudo Veterinário – A criadora Maria Dilda Alves nº 01877, solicita a liberação da
gestação natural da égua CERES OJC (TE) registro nº 182964/D, por ter passado por
cirurgia de laparotomia, motivo pelo qual recomenda-se evitar a gestação para que
não sobrecarregue a linha de sutura. Xerox do atestado anexo do veterinário.
DEFERIDO.

 Laudo Veterinário – A criadora Maria Dilda Alves nº 01877, solicita a liberação da
gestação natural da égua BONECA DO HAB registro nº 198070/D, por ter passado por
cirurgia de laparotomia, motivo pelo qual recomenda-se evitar a gestação para que
não sobrecarregue a linha de sutura. Xerox do atestado anexo do veterinário.
DEFERIDO.

 Laudo Veterinário – A criadora Maria Dilda Alves nº 01877, solicita a liberação da
gestação natural da égua PODEROSA DA MATTA registro nº 187594/D, por ter passado
por cirurgia de laparotomia, motivo pelo qual recomenda-se evitar a gestação para que
não sobrecarregue a linha de sutura. Xerox do atestado anexo do veterinário.
DEFERIDO.

 Laudo Veterinário – o criador Milton José de Lima nº 07974, solicita a liberação da
gestação natural da égua CAMILA DA BICA registro nº 193347/D, pois a mesma não tem
levado a gestação a termo por motivo desconhecido (levando à gestação natural no
máximo ate 90 dias ). Atestado anexo do veterinário. DEFERIDO.

 PAED para ciência : ATLANTA VAT, BERTHA DO A.E.J., BRONZEADA GADU (TE), DANÇA
DO MORRO AGUDO (TE), ESPANHA ACF (TE), FAENZA DO PEC (TE), FLORENÇA DO
MORRO AGUDO (TE), GLAMUR RB (TE), JACIRA SP DO PAPU (TE), JJ FORMOSA DO
GARDEN, MANCHETE FORSTECK (TE), NUVEM DA PIRATININGA (TE), ORBONA DO ORGIN
(TE), QUITERIA HMG (TE), TÉL SHAKIRA DA SLG (TE), VALENCIA HGA E ZARAGOZA DA
BRAIDO. DEFERIDO.
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Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião.
Eu, João Tolesano Junior, lavrei a presente Ata que vai 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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