ATA DA 6ª REUNIÃO (EMERGENCIAL) DO CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO DA
A.B.C.C.R.MANGALARGA TRIÊNIO 2018 – 2020.

30 de agosto de 2018 – 6ª feira – 14:00 horas – Sede da ABCCRM – SP
No trigésimo dia do mês de agosto 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, Paulo
Lenzi Souza Leite, Rogério Câmara Nigro, Roque Carlos Nogueira e o Superintendente
do SRG, Jayme Ignácio Rehder Neto. Convidados, estiveram presentes o Presidente do
Conselho Superior de Administração da ABCCRM, Sr. Mário Alves Barbosa Neto, o Sr.
Roberto Montenegro Filho e o Sr. Marcelo Cintra Zarif.
1. Dando início à reunião eu, João Tolesano Junior, li a Ata da Reunião anterior, que foi
aprovada com algumas correções.
2. Foi dada a palavra ao Sr. Roberto Montenegro Filho, a pedido do mesmo, para que
fossem prestados esclarecimentos sobre o caso do garanhão Galileo RM, de sua
criação. O criador voltou a informar, assim como já o tinha feito à Comissão deste
Conselho, nomeada para acompanhar o caso, que o pai do referido garanhão é
Favacho da Água Limpa, registrado no SRG da raça Mangalarga, e explanou como o
referido cavalo foi utilizado. Mas como o Favacho da Água Limpa morreu sem ter sua
genotipagem arquivada, as provas sobre a paternidade do Galileo RM somente
poderiam ser obtidas através de declarações e testemunhos de algumas pessoas que
foram citadas por ele. Isto posto, foi sugerido pelos presentes que o Sr. Roberto
Montenegro Filho faça essa declaração por escrito, inclusive anexando as declarações
das testemunhas. Nada mais tendo a declarar, o Sr. Roberto Montenegro Filho retirouse da reunião. Solicitada a opinião do Dr. Marcelo Cintra Zarif, Vice-Presidente de
Relações Institucionais da ABCCRM, o mesmo sugeriu que fosse reunida toda a
documentação citada acima e encaminhada ao MAPA para deliberação, visto que, pela
gravidade do assunto, a decisão deveria ser tomada pela instância superior, inclusive
porque o caso já estava sob a sua alçada.
3. Assuntos gerais:
O Conselheiro Rogério Câmara Nigro questionou a decisão tomada na ultima reunião
do CDT onde foi aprovada a retificação do Regulamento do S.R.G. quanto à
obrigatoriedade dos garanhões que emprenharem éguas de terceiros a serem testados
em prova funcional para aqueles que forem registrados em definitivo a partir da data
da aprovação do novo regulamento pelo MAPA, ou seja, em 18/06/2018. O

Conselheiro argumentou que muitos garanhões que ainda não possuem registro
definitivo já cobriram muitas éguas de terceiros, com produtos até já nascidos, o que
constitui um direito adquirido e que obrigá-los a participar de uma prova assim que
obtiverem o registro definitivo seria um desrespeito a esse direito. Após discussão
sobre o assunto foi deliberado por todos os presentes que ficam então obrigados a
serem testados em prova funcional os garanhões que servirem éguas de terceiros que
completarem 36 (trinta e seis) meses de idade a partir de 18 de junho de 2018.
4. Assuntos do Stud Book:


Foi apresentada pelo criador Luiz Aparecido Andrade, associado nº 01720,
solicitação para liberação do registro provisório do produto Vitorio da
Piratininga (T.E.), filho de Imaculada da Piratininga e de Luxo da Piratininga,
sendo que sua mãe, que apresenta mais de 96 meses de idade, não tem
produto de gestação natural mas está prenhe e deve parir até o final deste ano.
O motivo da solicitação é a intenção de inscrever o referido produto na
próxima Exposição Nacional, a ser realizada em setembro próximo. DEFERIDO.

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

João Tolesano Junior

(Presidente do CDT)

(Secretário)

