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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

(23 de maio de 2022) 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, as ENTIDADES ASSOCIADAS 

E OS REPRESENTANTES DOS ATLETAS desta federação, compareceram à Assembleia Geral 

Extraordinária por participação remota, através de videoconferência, em virtude da pandemia 

do COVID-19 e segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da 

Saúde e da Secretaria de Saúde, às treze horas em primeira convocação, com a presença da 

maioria absoluta das entidades associadas e convidadas, em segunda e última convocação, com 

intervalo mínimo de 15 min. (quinze minutos), com qualquer número de entidades associadas, 

para deliberar sobre as seguinte ordem do dia e abertura dos trabalhos nos termos do Edital de 

Convocação da Assembleia Geral Extraordinário nº 006/2022.  Às treze horas e dezesseis 

minutos, com a presença de 3 entidades e 2 representantes de atletas, deu-se início à 

Assembleia Geral Extraordinária nº 006/2022 da Federação Hípica de Minas Gerais, nos termos 

do Edital de Convocação de 17 maio de 2022, para tratar das seguintes ordens do dia: "Tratar 

do pedido do Haras Santa Esmeralda sobre o cancelamento da I Etapa Copa Minas 

encaminhado por e-mail no dia 13/02/2022; Assuntos diversos.”  Antes de ser instalada a 

Assembleia, foi verificado que todos os presentes estavam em dia com as obrigações 

financeiras de suas entidades junto à Federação Hípica de Minas Gerais nos termos do Artigo 

11º do Estatuto. Presentes na assembleia, 3 (três) representantes de entidades associadas 

sendo eles: Sociedade Hípica de Minas Gerais com o Sr. Marcos Tadeu Machado Junior, Centro 

Hípico Esportivo Vale do Sol com o Sr. Rómulo Rodrigues Rocha, Clube Hípico e Campestre Juiz 

de Fora com o Sr. Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento, e os Representantes dos Atletas: Sra. 

Camila Gandra de Almeida e o Sr. Felipe Ferreira Figueiredo, todos devidamente identificados 

com os respectivos "CPF", documentos estes que passam a ser parte integrante desta ata na 

Lista de Participantes que será emitida pela plataforma Zoom que está sendo utilizada. Esta 

mesma plataforma fará a gravação na íntegra da assembleia, para utilização e futuras consultas 

se necessário. Presentes ainda o Presidente da Federação Hípica de Minas Gerais o Sr. Rodrigo 

Lemos de Moraes Sarmento, o 1º. Vice Presidente o Sr. Edésio Andrade Campos, o Diretor 

Financeiro o Sr. Marcelo Savini de Souza Lima, a Sra. Monique Looman e o Sr. André Viana 

Queiroga, ambos colaboradores da Federação Hípica de Minas Gerais. Registramos que não 

houve o credenciamento de nenhum órgão da imprensa para acompanhar a assembleia.  O 

Presidente Sr. Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento abriu a reunião com boas-vindas e 

agradecimentos pela participação de todos, e explicou que nos termos do Art. 18º do Estatuto 

haveria a designação de um representante para assumir a Presidência da Assembleia e ainda 

informou que a Ata da presente assembleia deverá ser assinada por 2 (dois) participantes, 

sendo então designado pelos presentes o Sr. André Viana Queiroga e a Sra. Monique Looman 

para a assinatura, como testemunhas. O Sr. Marcos Tadeu Machado Junior foi eleito pelos 

membros dos clubes presentes para presidir os trabalhos e ela nomeou a Sra. Camila Gandra de 

Almeida para secretariá-lo, sendo aceito por unanimidade. Dando início a primeira ordem, o Sr. 

Rodrigo Sarmento leu o edital e apresentou o pedido do representante do Haras Santa 
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Esmeralda de dispensa da multa prevista em diretriz pelo cancelamento da I Etapa Copa Minas 

por motivo fortuito.  O pedido de dispensa da multa foi levado para votação e aprovado pelas 

tres entidades e os dois representantes de atletas presentes. Seguindo, houve a deliberação de 

assuntos diversos: intenção de alteraçoes estatutarias e questões envolvendo clubes ainda 

pendentes com a documentação necessária para a realização de eventos chancelados.  As 

sugestoes apresentadas foram deliberadas e aceitas e aprovado unanimamente pelos 

presentes a obrigatoriedade da apresentação de documentação necessaria para a realização de 

eventos chancelados.  Nada mais havendo a ser discutido o Presidente da mesa agradeceu a 

todos, declarando por encerrada a Assembleia às quatorze horas, sendo a presente ata lida e 

aprovada por todos os presentes. 

 

 

Belo Horizonte - MG, 23 de maio de 2022. 
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