
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA E CLUBES DE 26 DE JANEIRO DE 2016 

 
Aos 26 (vinte e seis) dias de janeiro de dois mil e dezesseis, o presidente da Federação Hípica de 

Minas Gerais Dr. Carlos Alberto Sá Grise no cumprimento de suas atribuições, convocou a diretoria 

da FHMG e clubes associados, para reunião, realizada na sede da FHMG, às 17:00 horas com a 

presença do Presidente Dr. Carlos Alberto Sá Grise, 1º vice presidente Maurilo Bertolacini,   Diretor 

de Cavalos Novos Vitor Chiari Alves, Diretor Técnico Bruno Cedrola Sá Grise, Diretor de Enduro 

Renato Moraes Bicalho de Lana, Diretor Financeiro Jackson Câmara, Diretor Veterinário Alexis 

Ribeiro,  para deliberar sobre os seguintes itens: Diretrizes técnicas, Lei de incentivo,  Projetos, 

Receitas/Despesas, Patrocínios. O presidente deu as boas vindas e passou a palavra para o Jackson 

Câmara. O Sr. Jackson Câmara apresentou a situação financeira da FHMG  com saldo positivo.//O 

Sr. Maurilo Bertolacini deliberou referente projeto da Lei de Incentivo do Esporte, informou que a 

FHMG recebeu um ofício com pendências no projeto de número do processo 

nº: 58701.002869/2014-85, o ofício foi enviado para o Sr. Rodrigo La Rosa.//  O presidente da 

FHMG Sr. Carlos Alberto Sá Grise informou que irá participar de uma reunião na Cidade 

Administrativa para agendar uma prova promocional na Cidade Administrativa.// O Sr. Carlos 

Alberto Sá Grise informou que recebeu uma carta do pai de uma aluna reclamando da prova 

promocional que ocorreu no Cepel. No ante programa constava que teria ambulância durante a prova 

e não tinha ambulância.//O presidente informou que a Vitória Rabello tem interesse em realizar uma 

temporada no mês de maio de 2016.// O Sr. Carlos Alberto Sá Grise enfatizou a importância de 

fortalecer as equipes mineiras nos campeonatos.// O diretor veterinário Alexis Ribeiro informou a 

importância de fazer um controle mais rigoroso com a obrigatoriedade de emitir o GTA em cada 

etapa. A obrigatoriedade de se apresentar os exames de AIE e Mormo em dia.// Ficou agendada a 

reunião para o dia 02 de fevereiro de 2016 às 19 horas na sede da FHMG para deliberar sobre 

aprovação das Diretrizes Técnicas 2016.//Sendo assim, o Presidente deu por encerrado os trabalhos 

do dia, e eu, Jackson Câmara, como secretário desta reunião lavrei a ata que vai assinada por todos 

os presentes. 
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