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Ata Reunião do Conselho de Juízes de Criação do CBPA
Aos vinte e três dias do mês de junho, de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na sala
de convenções do Hotel Vitória na cidade de Paulínia, no estado de São Paulo, na
ocasião de nossa Siegerschau, presidida por Sergio Luiz Felippetto, deu início a reunião
onde foram abordados os seguintes temas, que previamente definidos como pauta:
- DNA – Após amplo debate e várias sugestões, define por consenso, que todos os
cães, a partir de 1º de Julho de 2018, no ato da seleção continua a ser colhido o sangue
pelo juiz, e segue ao CBPA para o envio à SV (Alemanha) para apenas arquivo no banco
de dados daquela entidade, portanto fica suprimida a obrigatoriedade da análise do
DNA, deixando apenas opcional. Ainda neste tema, define que machos, após o quinto
acasalamento, fica obrigatório a análise do DNA, caso contrário não será registrada a
ninhada. A análise do DNA obrigatório também em machos e fêmeas, para a
qualificação de VA a partir da Siegerschau de 2019, e para a resseleção dos machos.
- Definiu-se que para o título de VA para a próxima Siegerschau, em 2019, terá a
obrigatoriedade de CAR rosa.
- A certificação dentária fica optativa para cães a partir de 8 meses de idade, sendo
obrigatória para a concessão do apto 3 e apto 6 em machos, apto permanente em
fêmeas e seleção.
- Aprovada a troca de cor do CAR para rosa, quando pai e/ou a mãe obtiveram a
seleção, após a emissão dos CARs da ninhada, mediante recolhimento da taxa devida.
- Aprovado uma multa a ser definida pela secretaria, para registro de ninhadas
oriundas de acasalamentos desalinhados aos regulamentos do CBPA.
Reunião secretariada por mim, José Carlos da Silveira, e estiveram presentes os
membros do conselho a baixo relacionados:

José Graça Aranha
Pedro Marcelo
Luiz Delfino Albarnaz
Marcelo Aspis
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Esther Bourqui
Paulo Maurício Soares
Roberto Camilo
Celso Roberto Pinto
Emerson Leite
José Luis Fernandes
Munir Ghattas
Alexandre Tavolari
Gerson Jorge krepshy
Luiz Augusto Ponso Cruz
Carlos Viana
Leopoldo Pie Junior
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