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COMUNICADO Nº 001 

PROCESSO ELEITORAL REPRESENTANTES DE ATLETAS 

 

 Na forma que indicou o item “Candidatura”, subitem 5 dos documentos 

nominados “Processo Eleitoral”, parte integrante do Processo Eleitoral objeto do Edital 

de Realização Nº. 003/2020 de eleição de representantes dos Atletas da FHMG, pelo 

presente comunicado, a Federação Hípica de Minas Gerais divulga a relação final das 

candidaturas aptas a concorrerem para o cargo de Representante de Atletas. 

 

I. Lista dos candidatos aos cargos de representante de Atletas da FHMG, 

com as respectivas modalidades que tiveram a sua candidatura habilitada 

definitivamente: 

 

1. Camila Gandra de Almeida   

2. Felipe Ferreira Figueiredo  

3. Henrique Rocha Lobo  

4. Rafael Bentes Mesquita 

 

Ressaltamos aos atletas que para fazerem parte do colégio eleitoral deverão 

cumprir as condições destacadas no Estatuto da FHMG Art. 57º. § 2º. – O colégio 

eleitoral formado apenas por atletas maiores de 16 anos, com filiação ativa na entidade 

que os represente sendo que cada atleta terá direito a um voto. 

 

Os eleitores receberão e-mail ou SMS com o link para a votação, e o código de 

autenticação, caso não receba ou tenha dificuldades poderão entrar em contato pelos e-

mails suporte@fhmg.com.br, secretaria@fhmg.com.br ou pelo WhatsApp (31) 9878-

1838. O voto é único e intransferível. Cumprido todas as exigências para a habilitação e 

aptidão dos candidatos, a FHMG informa que o período de votação ocorrerá a partir do 

dia 22/06/2020 às 12 horas até o dia 26/06/2020 às 23:59 horas. A apuração da votação 

ocorrerá no dia 29/06/2020 às 10 horas.  

 

 

Belo Horizonte MG, 04 de junho de 2020 

 

 

            Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento 

Presidente 
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