
 
 

 ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 04 DE MAIO DE 2018 

 

Dia 4 (quatro) de Maio de Dois mil e dezoito, o presidente da Federação Hípica de 

Minas Gerais, Sr. Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento no cumprimento de suas 

atribuições, convocou as entidades Associadas em dia com suas obrigações perante 

esta Federação, para a Assembléia Geral Ordinária, realizada na sede da Federação 

Hípica de Minas Gerais, em primeira convocação às 15 horas e em segunda 

convocação às 15h15min com a presença dos representantes Centro de Preparação 

Equestre da Lagoa com Antônio Augusto Figueiredo, Sociedade Hípica de Minas 

Gerais com Heliana Fernanda de Albuquerque (por procuração), conforme lista de 

presença assinada, para deliberar sobre Eleição do Conselho Fiscal, Eleição 

Representante de Cavaleiros, Mudança de endereço da sede, Mudança de data da 

última etapa , Prestação de contas do biênio 2016/2017. O Presidente da Federação 

Hípica de Minas Gerais, Sr. Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento, deu as boas-

vindas aos presentes e abriu a assembleia nomeando a senhora Heliana Fernanda de 

Albuquerque, eleita pelos membros dos clubes presentes, para presidir os trabalhos 

e para secretariar o senhor Paulo Marlow da Silva Andrade, sendo aceito por 

unanimidade. Dando início ao assunto da pauta da convocação, eleição do conselho 

fiscal; Heliana Fernanda de Albuquerque, Afrânio Carvalho de Almeida Lage, Luiz 

Colares e suplentes Rodrigo Colares, Thiago Cloves Modesto Ribeiro, Rafael 

Bentes Mesquita. Eleição do senhor Henrique Rocha Lobo como representante dos 

cavaleiros. A alteração do endereço da Federação Hípica de Minas Gerais para 

Parque de Exposições Bolivar de Andrade, na Avenida Amazonas, 6020, sala 08 – 

Pavilhão das Associações, Gameleira, Belo Horizonte CEP 30510-000. Alteração 

da data da última etapa a ser realizada no CEPEL no dia 17 e 18 de novembro de 

2018 e sobre a prestação de contas do biênio 2016/2017, dada ausência dos 

representantes desta diretoria foi decidido a remarcação desta para o dia 

25/05/2018. Sem mais assuntos a serem tratados a assembléia foi encerrada.  

 

 

 


