
 

Federação Hípica de Minas Gerais 

PROCESSO ELEITORAL 

Procedimento para Candidatura à Representante dos Atletas da FHMG 

 

ELEGIBILIDADE 

Para ser candidato a pessoa física deverá atender, além das obrigações descritas neste 

documento, as hipóteses de elegibilidades previstas na legislação aplicável, no Estatuto da 

FHMG, CAPÍTULO VIII, em especial constantes do artigo 58º - Para efeito do artigo antecedente, 

considera-se atleta candidato o desportista maior de 21 anos, que esteja adimplente com as 

obrigações pecuniárias junto à FHMG nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, e que tenha 

participado no mínimo de uma competição oficial nos últimos 12 (doze) meses. 

CAPÍTULO VIII 

Art. 57º. – Aos atletas se assegura direito de representação junto à entidade, através de 03 (três) 

representantes a ser escolhido por voto de seus pares, em eleição direta, organizada pela 

entidade, em conjunto com as entidades que os representem, caso existam. 

§ 1º. – A eleição dos representantes dos atletas ocorrerá a cada 4 (quatro) anos, sempre 

no 1º quadrimestre do ano seguinte ao da eleição dos membros da Presidência,  

§ 2º. – o colégio eleitoral formado apenas por atletas maiores de 16 anos, com filiação 

ativa na entidade que os represente.  Cada atleta terá o direito a um voto. 

§ 3º. – Para fins de participação nas assembleias da entidade, o somatório do peso dos 

votos dos representantes dos atletas, na forma da lei, será de 1/3 (um terço) de todos os votos 

dos associados com direito a voto (colégio eleitoral), já computada a eventual diferenciação de 

valor 

§4º. – Além da garantia da representação dos atletas junto aos conselhos técnicos, é 

assegurada a participação destes nos colegiados de direção da entidade incumbidos 

diretamente de assuntos esportivos. 

§5º - Os mandatos, funções, responsabilidades, entre outros detalhes, referentes à 

atuação dos representantes dos atletas serão formalizados em regimento elaborado pelo 

conselho de direção e aprovado por deliberação em Assembleia Geral. 

 

 



DOCUMENTAÇÃO 

 Requerimento de Inscrição assinado 

 Termo de Responsabilidade assinado 

CANDIDATURA  

1 - A inscrição do candidato será formalizada junto à FHMG, mediante "MODELO DE 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO" (Anexo I), até a data ___/____/____. 

2 - Deverão ser encaminhados juntamente com o "MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

E HABILITAÇÃO", no prazo acima previsto, os seguintes documentos:  

2.1. "MODELO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE” (Anexo III), de observância aos pré-requisitos 

exigidos para concorrer ao pleito, e, ainda, de conhecimento das normas que regem o processo 

eleitoral; 

3 - Os documentos da candidatura deverão ser encaminhados digitalizados para o email 

secretaria@fhmg.com.br e fisicamente para o endereço da sede da FHMG na Av. Amazonas, 

6020, Pavilhão das Associações, Sala 08 – Gameleira – Cep: 30510-000  

4 - O candidato que não preencher as exigências da legislação vigente, do Estatuto da FHMG, 

deste documento e não apresentar toda a documentação terá a candidatura indeferida. 

5 - A FHMG divulgará na internet a relação dos candidatos deferidos provisoriamente para 

concorrerem ao cargo de Representante dos Atletas. 

6 - As candidaturas que tiverem a inscrição indeferida poderão apresentar recurso 

fundamentado na forma do formulário "MODELO DE RECURSO DE INDEFERIMENTO DA 

HABILITAÇÃO DE CANDIDATO" (Anexo IV), no prazo de 1 dia após a publicação da relação 

provisória dos candidatos.  

6.1 - Em caso de indeferimento do pleito recursal, não caberá novo recurso para a FHMG. 

ELEITORES 

Art. 57°. § 2º. – o colégio eleitoral formado apenas por atletas maiores de 16 anos, 

com filiação ativa na entidade que os represente.  Cada atleta terá o direito a um voto. 

 

DA VOTAÇÃO 

1 - A votação para os Representantes dos atletas será realizada por meio eletrônico no site da 

Federação Hípica de Minas Gerais.  

1.1. Poderão votar todos os atletas registrados na FHMG, através de uma entidade filiada, com 

registro ativo no ano da eleição e maiores de 16 (dezesseis) anos;  

1.1.1. O usuário deverá realizar um cadastro prévio, pessoal física na plataforma Google. Para 

realizar o login e senha da ficha eletrônica de votação.  



1.2. O voto é único e intransferível;  

1.2.1 Deverá anexar um documento com Foto contendo o CPF.  

1.3. O sistema eletrônico preservará o voto único por atleta;  

1.4. O voto será individual, direto, secreto, facultativo.  

1.5. O eleitor poderá votar no candidato de sua preferência. 

1.6. Os votos nulos e brancos não serão computados a nenhum candidato.  

1.7. A apuração do resultado da eleição dos representantes dos atletas, será garantindo pelo 

lacre de votos imune a fraudes e ocorrerá na Assembléia Geral nos termos estabelecidos no 

edital de convocação e do Estatuto da FHMG.  

1.8.1. A apuração poderá ser acompanhada pelos candidatos;  

1.8.2. A apuração poderá ser acompanhada se assim desejar, mediante credenciamento com 

antecedência até 5 dias úteis da data da assembléia, através do e-mail secretaria@fhmg.com.br 

DO RESULTADO  

1 - Serão eleitos como Representante dos Atletas, nos termos estabelecidos no Estatuto da 

FHMG. 

1.1. Tantos atletas quantos correspondam a 1/3 (um terço) da quantidade de entidades filiadas 

à FHMG, na data da eleição, devendo obrigatoriamente haver pelo menos um 

representante. No máximo 03 (três) atletas representantes. 

1.2. Será divulgada a Lista da Eleição ordenada pelo número de votos recebidos, a qual deverá 

ser mantida até a próxima eleição dos representantes dos atletas.  

2. O Presidente da Assembleia Geral proclamará as candidaturas vencedoras e comunicará 

oficialmente o nome dos Representantes dos Atletas eleitos.  

CANDIDATO ELEITO  

1. A posse dos representantes dos atletas ocorrerá no dia seguinte ao da Assembléia Geral de 

apuração da eleição, nos termos estabelecidos no Estatuto da FHMG e neste processo 

eleitoral. 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS  

1. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser encaminhados à FHMG através do e-mail 

secretaria@fhmg.com.br e serão respondidas e divulgadas no site. 
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Anexo I 

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 

DADOS DO CANDIDATO  

 

Nome:  

Endereço Residencial:  

RG/UF:  

CPF:  

Data de Nascimento:  

Telefone: 

E-mail:  

Entidade Representante: 

 Local e Data:  

Assinatura do Candidato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II 

MODELO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu ________________________________________________ (nome completo), 

___________________ (formação), portador do RG nº ______________ e inscrito no CPF nº 

___________________, candidato a Representante de Atletas na FHMG, DECLARO, sob as 

penalidades da Lei:  

a) cumprir integralmente todos os critérios e exigências para o cargo de Representante dos 

Atletas da Federação Hípica de Minas Gerais, previstos na norma de Procedimentos para Eleição 

descrita no Processo Eleitoral, elencados no item –  

Elegibilidade.  

1. Para ser candidato a pessoa física deverá atender, além das obrigações descritas neste 

documento, as hipóteses de elegibilidades previstas no Estatuto da FHNG,  

2. Assumir inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. 

 

Local e Data, 

  

_________________________________ 

Assinatura do Candidato 


