
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA FHMH DE 30 DE AGOSTO DE 

2016 

 
Aos 30 (trinta) dias de agosto de dois mil e dezesseis, o 1º vice presidente da Federação Hípica 
de Minas Gerais Sr. Maurilo Pereira Bertolacini no cumprimento de suas atribuições, convocou 
a diretoria da FHMG, para reunião, realizada na sede da FHMG, com a presença do 1º vice 
presidente Maurilo Pereira Bertolacini, Diretor de Salto Sr. Pedro Paulo Luz Lacerda, Diretor 
financeiro Sr. Jackson Camara, Diretor Administrativo Sr. Nilton Chaves, Diretor adjunto 
administrativo Sr. Paulo Marlow da Silva Andrade, Diretor de Cavalos Novos  Sr. Victor Chiari 
Alves, Diretor Técnico Sr. Bruno Cedrola Sá Grise, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
Aprovação do programa Campeonato Mineiro de Amazonas; definição sobre a amazonas Juliana 
Castro Lima; redução dos custos da FHMG e assuntos gerais. No item 1 da pauta: “Aprovação 
do programa Campeonato Mineiro de Amazonas” enviado pela SHMG. A diretoria deliberou 
que: Inclusão da 3ª Etapa da Copa Regional de Cavalos Novos ABCCH/MG; Alteração do Item 
1.8-Veterinário Oficial, ficando apenas o nome do veterinário bem como o nº do registro no 
CRMV-MG, sendo que o veterinário responsável não poderá acumular funções e nem ter 
registro como Zootecnia; inclusão da categoria de CM Amazonas Escola na altura de 0,65 e 0,85 
sendo que a participação se dará com apenas 01 cavalo. No Item 2 da pauta: “Definição sobre 
a amazonas Juliana Castro Lima”; deliberou que a FHMG fará uma denúncia espontânea a CBH 
relatando os fatos. A redação será feita pelo Diretor Financeiro Sr. Jackson Camara que 
encaminhará ao Diretor de Salto, Sr. Pedro Paulo Lacerda para as considerações finais. No Item 
3 da pauta: “Redução de Custos da FHMG”, foram debatidos: Redução do valor do aluguel até 
a efetiva mudança para as instalações do Parque de Exposição da Gameleira na parceria com a 
ABCCH, para tanto foi enviado para o Diretor Administrativo, Sr. Nilton Chaves o contrato de 
locação atual das salas ocupadas pela FHMG para apreciação e possíveis possibilidade 
negociação de redução de valores de aluguel; Solicitação ao Contador da FHMG que apresente 
os implicativos detalhado de uma eventual mudança provisória da FHMG até que se consiga a 
mudança definitiva com previsão em janeiro de 2017; dispensa de uma das funcionárias da 
FHMG, como medidas efetivas de redução de custo.  Item 4 da pauta: “Assuntos gerais”: O 1º 
Vice Presidente, Sr. Maurilo Bertolacini, deu publicidade a diretoria da publicação no dia 26 de 
agosto de 2016 do Edital de Seleção de Projetos Esportivos Nº 01/2016 do Minas Esportiva 
Incentivo ao Esporte do Governo de Estado Minas Gerais, o qual a FHMG está concorrendo com 
dois projetos no valor de R$ 300.000,00 cada. Envio ao Sr. Ricardo Moura o convide do Diretor 
de Incentivos ao Esporte de Rendimento, Sr. Samuel Souza, para que o mesmo represente a 
FHMG no evento de lançamento do Programa Bolsa Atleta do Governo do Estado de Minas 
Gerais. Deliberação sobre a solicitação do Sr. Renato Moraes Bicalho de Lana do projeto de Lei 
de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, para o Mundial de Enduro de Young Rider, a 
Diretoria deliberou que: A FHMG poderá elaborar o projeto, no entanto toda a formatação, 
acompanhamento para aprovação e posterior prestação de conta deverá ser de 
responsabilidade da empresa “Rede Incentive”, empresa contratada pela FHMG para gestão dos 
projetos de lei de incentivo. As condições comerciais de prestação de serviços da empresa Rede 
Incentive com a FHMG para esse projeto deverão ser formalizadas entre as partes nas mesmas 
condições dos outros projetos já contratados. A reunião foi encerrada as 21:30 hs. Sendo assim, 
eu, Maurilo Pereira Bertolacini, lavrei a ata que vai assinada por todos os presentes. 
 
______________________________________________________ 
1º Vice presidente Maurilo Pereira Bertolacini 
 
_______________________________________________________ 
Diretor de Salto Pedro Paulo Luz Lacerda 
 



_______________________________________________________ 
Diretor financeiro o Sr. Jackson Camara 
 
_______________________________________________________ 
Diretor Administrativo Nilton Chaves 
 
________________________________________________________ 
Diretor adjunto administrativo Paulo Marlow da Silva Andrade 
 
 
________________________________________________________ 
Diretor de Cavalos Novos Vitor Chiari Alves 
 
________________________________________________________ 
Diretor Técnico Bruno Cedrola Sá Grise 


