
 
 

  
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Aos 30 (trinta) dias de novembro de dois mil e quinze, o presidente da Federação 

Hípica de Minas Gerais Dr. Roberto Magalhães de Souza Lima 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 

FHMG, em primeira convocação às 13:00 horas e em segunda convocação às 

13:30h com a presença dos representantes do, Chevals com João Júlio Bastos ( por 

procuração), Centro de Preparação Equestre da Lagoa com Pedro Paulo Luz 

Lacerda, Edvalth Rodrigues Pereira (por procuração), Vila Hípica Rancho das 

Gerais Sr. Luiz Colares, para deliberar sobre prestação de contas e eleição da nova 

diretoria. O Presidente da FHMG Sr. Roberto Magalhães de Souza Lima deu as 

boas vindas aos presentes e abriu a assembléia sendo que o Sr. Pedro Paulo Luz 

Lacerda foi eleito pelo membros dos clubes presentes para presidir os trabalhos e o 

Sr. João Júlio Bastos para secretariar, sendo aceito por unanimidade pelos 

representantes dos clubes presentes. O diretor financeiro Sr. Jackson Câmara 

apresentou as pendências de 2015 em relação a cavaleiro e cavalos assim como a 

previsão de gastos e arrecadação até dezembro 2015 ficando com o saldo residual 

positivo de R$16.729,90 (dezesseis mil setecentos e vinte e nove reais noventa 

centavos) que daria para pagar as despesas de janeiro de 2016. O presidente da 

Federação Hípica de Minas Gerais propôs que o conselho fiscal a ser eleito hoje 

junto a nova diretoria fizesse em janeiro de 2016 o balanço financeiro detalhado do 

biênio 2014/2015.  A prestação de contas foi aprovada por todos os presentes. A 

assembléia sugeriu que a nova diretoria avaliasse a transferência da sede da 

Federação Hípica de Minas Gerais para o Cepel ou outro clube filiado afim de 

redução de custos operacionais e aluguel, condomínio e outras taxas. A assembléia 

propôs um levantamento junto a imobiliária Classimóveis sobre a possibilidade de 

um desconto no valor do atual aluguel a partir de 2016. Foi apresentada pelo 

Cepel a chapa encabeçada pelo Carlos Alberto Sá Grise como presidente, Maurilo 

Bertolucci como 1º vice presidente Rogério Pinheiro como 2º vice presidente. A 

chapa apresentada foi eleita com a totalidade dos votos das entidades presentes 

para o biênio 2016/2017. A diretoria eleita nomeou Sr. Alexis Ribeiro como 

diretor veterinário, Jackson Câmara como diretor financeiro e acessória jurídica, 

Nilton Chaves como diretor administrativo, Isabella Queiroz como diretora de 

comunicação, Bruno Cedrola Sá Grise como diretor técnico, Vitor Chiari Alves 

como diretor de cavalos novos, Paulo Marlon como diretor adjunto administrativo, 

João Julio Bastos dos Santos como diretor de escola, Arnaldo Conde Filho como 

diretor de adestramento, Ademir de Oliveira como diretor de CCE, Renato Moraes 

Bicalho de Lana como diretor de enduro, Pedro Paulo Luz Lacerda como diretor 

técnico de salto, Sergio Henriques Neves Marins como representante dos cavaleiros. 



 
 

 A chapa apresentada foi eleita com a totalidade dos votos das entidades presentes para o 

biênio 2016/2017.  Sendo assim, o Presidente da Assembléia Sr. Pedro Paulo Luz Lacerda 

deu por encerrado os trabalhos do dia, e eu, João Julio Bastos, como secretário desta 

Assembleia lavrei a ata que vai assinada por todos os presentes. 
 

 

 

Presidente da Assembléia Ordinária: Sr. Pedro Paulo Luz Lacerda 
 

 

Secretario da Assembléia Ordinária: Sr. João Júlio Bastos  
 

 

Centro de Preparação Eqüestre da Lagoa – Sr. Pedro Paulo Luz Lacerda 
 

 

Chevals – Sr. João Júlio Bastos dos Santos 

 

 

Vila Hípica Rancho das Gerais - Sr. Luiz Colares 
 

 

Sociedade Hípica de Minas Gerais - Edvalth Rodrigues Pereira (por procuração) 


