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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
APROVAÇÃO DE CONTAS 

(13 de agosto 2021) 
 
 
No décimo terceiro dia do mês de agosto de 2021, em sessão remota, realizada 
com a utilização da plataforma eletrônica Zoom, através do link divulgado 
(https://us02web.zoom.us/j/85765523270) em primeira chamada às quatorze 
horas, não estando presente a maioria dos filiados foi informado que será 
aguardado 1 hora ou quando se atingisse o quórum da primeira chamada, para 
abertura dos trabalhos nos termos do Edital de Convocação da Assembleia Geral 
Ordinária nº 002/2021. Em segunda chamada às doze e trinta horas, com o 
quórum exigido, deu-se início à Assembleia Geral Ordinária nº 003/2021 da 
Confederação Brasileira de Hipismo - CBH, nos termos do Edital de Convocação de 
27 de julho de 2021, para tratar da seguinte ordem do dia: "Apresentar o Relatório 
de Atividades e Prestação de Contas do Exercício de 2020 submetendo à aprovação 
das contas". Foi apurado que o total do colégio eleitoral constituído de 19 
(dezenove) Federações filiadas à Confederação Brasileira de Hipismo e 7 (sete) 
Representantes dos Atletas que totaliza 3.671,9 votos. Presentes na assembleia, 
18 (dezoito) representantes pelas federações filiadas sendo eles: Sra. Dinah Siza 
de Oliveira e Oliveira – presidente da Federação Amazonense de Hipismo,  Sr. 
Hercules Belarmino Junior, representante da Federação Equestre do Ceará - FEC, 
Sra. Priscila Lustosa de Lima Muguet, presidente da Federação Equestre Paraibana 
- FEPA, Sr. Luiz Carlos Fernandes Júnior, representante da Federação Equestre de 
Pernambuco - FEP, Sr. Hortêncio Costa Neto, presidente da Federação Equestre 
de Alagoas – FEA, Sr. Júlio César de Andrade Souza, representante da Federação 
Hípica de Sergipe - FHSE, Sr. Josenilton Oliveira Santos Neves, presidente da 
Federação Hípica da Bahia – FHB,  Sr. Gustavo de Melo Cuba, presidente da 
Federação Hípica de Goiás - FEHGO, Sr. Almir Antônio Lustosa Vieira, presidente 
da Federação Hípica de Brasília – FHBr, Sr. Paulo Marcos Schmitt, representante 
da Federação Hípica do Mato Grosso - FHIMT, Sr. Geraldo de Almeida Pereira – 
representante Federação Sul-Mato-grossense de Hipismo,  Sra Joanna Morrison 
de Gouvêa, presidente da Federação Hípica de Minas Gerais - FHMG, Sr. Pedro 
Moacir Monteiro do Nascimento, presidente Federação Hípica do Espírito Santo – 
FHES, Sra Alejandra Maria Fernandes Neto, presidente da Federação Equestre do 
Rio de Janeiro – FEERJ, Sr. José Vicente Marino, presidente da Federação Paulista 
de Hipismo - FPH, Sr. Rodrigo Otávio Kost, presidente da Federação Paranaense 
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de Hipismo – FPrH, Sr. Edson Olívio Leme, vice-presidente e representante da 
Federação Catarinense de Hipismo - FCH, e Sr. Nelson Limeira Lima, presidente da 
Federação Gaucha de Esportes Equestres - FGEE e 07 (sete) Representantes dos 
Atletas: Sr. Eduardo Xavier Barreto, Sr. Jorge Luís Figueiredo Ramos Passamani, 
Sr. Marcio Appel Cheuiche, Sr. Marcos Fernandes Alves e Sr. Sérgio Castany di Fiori, 
todos devidamente identificados na Lista de Presença identificados com os 
respectivos CPF, documentos estes que passam a ser parte integrante desta ata. 
A plataforma Zoom fará a gravação na íntegra da assembleia para utilização na 
descrição desta ata e futuras consultas se necessário. Dos presentes, todos estão 
aptos a votar, que correspondem ao total de 3.635,9997 votos válidos. Presente 
ainda o Presidente da CBH, Sr. João Loyo de Meira Lins, o ex-Presidente desta 
Confederação, Sr. Ronaldo Bittencourt Filho, a Secretária Geral da CBH, Sra. Carla 
Rosana de Paula, o Auditor Externo Sr. Sérgio Paulo representante da Auditoria 
Externa INDEP - Instituto dos Auditores Independentes e o Advogado da CBH o Sr. 
Terence Zveiter; registramos que não houve o credenciamento de nenhum órgão 
da imprensa para acompanhar a assembleia. As 14:30:43hrs o Presidente João 
Loyo deu início da assembleia com a presença da maioria do quórum, com a 
finalidade de apresentação do Relatório de Atividades do ano de 2020 e aprovação 
da Prestação de contas do exercício de 2020, agradeceu a presença de todos 
informando que gostaria de fazer dois comentários ressaltando a finalidade da 
pauta; registrou que o Presidente Kiko Mari renunciou na 4ª feira e ele, João Loyo, 
assumiu e tomou posse na própria quarta feira como Presidente da CBH; sugeriu 
que quaisquer questões relativas a este assunto deva ser tratado oportunamente 
em um foro específico solicitando que nesta data todos se ativessem ao item da 
aprovação prestações das contas. E informou também que nesta data foi 
encaminhado pelo Dr. Paulo Stewart um pedido de apresentação de um projeto de 
modernização e transparência na CBH muito interessante, informando que já 
autorizou a apresentação deste projeto formalmente depois para aprovação em 
futura assembleia. Respondendo a uma pergunta no chat do Sr. José Vicente, o 
Presidente informou que a carta de renúncia já está na CBH, e será encaminhada. 
Iniciando os assuntos da pauta, convidou o Sr. Paulo Schmitt que está 
representando a Federação Hípica do Mato Grosso, para secretariar e conduzir a 
assembleia. Havendo indagação pelo chat, o Presidente respondendo novamente 
ao Sr. José Vicente informou que irá encaminhar a carta por whatsapp. Com a 
palavra o Dr. Paulo Schmitt, cumprimentou a todos, e agradeceu por estar 
secretariando mais uma assembleia na CBH, agora na Presidência do Dr. João 
Loyo; iniciou a leitura do Edital de convocação desta assembleia; após, informou 
que o relatório de atividades foi encaminhado pela Secretaria Geral da CBH, Sra. 
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Carla de Paula por e-mail nesta data. Dando sequência a assembleia, como já foi 
observado, a confederação fez o envio do Relatório de Atividades a pouco antes da 
assembleia do exercício anterior, pandemia, poucas ações, informando que a CBH 
vai fazer a publicação na versão layout no site e no espaço da transparência do 
COB como é de praxe. E o item que seria remanescente específico da pauta seria 
a Análise e Aprovação de Contas do Exercício 2020, o que submeteu e retornou a 
palavra à presidência, e acerca aos membros da assembleia que tiverem dúvida, 
informou que o auditor externo e independente estava presente na sala. Foi 
alertado ao Presidente Sr. João Loyo que poderia iniciar a votação, se ninguém 
quisesse manifestar; ato contínuo o Sr. José Vicente pediu a palavra, o que foi 
concedida. Pediu o Sr. José Vicente, após breve explanação, que fosse consignado 
o requerimento de convocação novas eleições em até 5 dias, que desde já é 
registrado em ata, porém não apreciado por não ser matéria de convocação da 
presente assembleia. Continuando Sr. José Vicente, o segundo ponto quanto a 
aprovação de contas ressaltou que o João Loyo estava no conselho como diretor 
jurídico da CBH do então presidente Kiko; e que como membro do Conselho de 
Administração, ele Sr. José Vicente teria pedido inclusive uma retificação da ata, 
alertando das boas práticas de governança, porque é do instituto brasileiro de 
governança corporativa não prescrevem a abertura do voto de quem votou, mas a 
ata deu aprovada com ressalva, e gostaria que constasse aprovada com voto 
contrário dele; não lhe teria sido dado explicações sobre dois temas principais que 
eu não teria recebido até agora; o primeiro foi quanto à destinação de uma verba 
“ajuda covid” para a CBH, sendo que esta verba não foi distribuída para as 
federações, esta verba foi dada para apenas algumas federações, num período 
eleitoral aonde a confederação não poderia destinar verbas para as federações; e 
até agora não se tem um relatório do uso de verba por parte destas federações, o 
que estas federações fizeram com este dinheiro, que era ajuda para covid. Afirmou, 
ainda, que a Federação Paulista de Hipismo não recebeu nenhuma comunicação 
para receber esta verba de ajuda covid e não daria para aprovar contas sem a gente 
ver o que foi feito desta verba, quem usou e como usou. E o segundo ponto, sobre 
a existência de um direito de terceiros, e ele José Vicente seria um deste terceiros 
como pai de atleta jovem que disputa Sul-Americano; este dinheiro o conselho 
reconheceu que deveria devolver a todos os atletas, este dinheiro está sendo 
devolvido, porém houve um gasto de quase 20 mil reais no ano de 2020 um 
dinheiro pro sul-americano de 2019, na primeira reunião o Sr. Ronaldo que estava 
presente e está presente aqui e também na reunião, porque é aprovação das 
contas dele e tem o direito de estar presente ele disse que teria sido pelo acidente 
da Cacá Chade, o acidente ocorreu em 2017. Na segunda reunião, a Sra Carla teria 
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dito que foi para pagar um seguro mas nunca se viu o seguro cobrar uma coisa no 
ano seguinte a realização do evento, do fato; não teria visto nenhum documento;  
e gostaria de ter um documento; então seria por esta razão, que encaminha, apesar 
de não querer prejudicar a confederação, seria muito ruim para a confederação, 
mas gostaria de dar prazo para que a confederação possa providenciar esta 
documentação, trazendo para todos com clareza de como foi usado o recurso de 
terceiros e de como foi aplicado uma verba covid que apenas alguns poucos 
puderam se beneficiar da mesma; não estaria julgando, não faz nenhum 
julgamento para quem foi dado, mas assim gostaria como membro da 
confederação, como membro da assembleia, sensibilizar a todos os outros 
membros da assembleia que têm o direito de saber acerca do uso do dinheiro de 
terceiro se foi ou não usado indevidamente, porque não havia nenhuma 
documentação a respeito no ano seguinte ao evento para o sul-americano de 2019 
usado em 2020; e reitera mais uma vez o dinheiro de covid, verba de covid 
distribuída para poucos sem nenhuma comprovação pra onde foi usado para que 
foi usado apesar de ter requerido isto já para a primeira reunião do conselho; e fica 
ainda no aguardo destas informações, que sem estas informações não pode, não 
se sente confortável em aprovar as contas da confederação. Após breve 
explanação pelo secretário da assembleia, foi registrado que havia um prazo para 
formalização de questionamentos sobre as contas apresentadas e que foram 
encaminhadas antecipadamente para todos os membros da assembleia e, ainda, 
que os auditores e contadores estavam disponíveis para prestar esclarecimentos 
e, de qualquer forma seria possível, não haveria problema nenhum que estes 
encaminhamentos pudessem ser enviados e todos os questionamentos 
respondidos, sobre a verba específica do Comitê Olímpico Brasileiro; e que como 
atua em outras entidades, informou que há uma prévia aprovação do COB para o 
uso da verba da pandemia e que este seria um item específico também, e que não 
poderia obstar a análise das contas neste momento embora os auditores e 
contadores estivessem à disposição para esclarecimentos se necessário, 
retornando a palavra ao Presidente. O Presidente João Loyo, com a palavra, 
informou que sobre a questão da verba da covid, confirmando o que o Sr. José 
Vicente falou sobre estar presente na reunião na época como Diretor Jurídico e foi 
esclarecido que foi enviado a todas as federações para se habilitarem a tal verba 
de auxílio, inclusive o representante de Santa Catarina que estava lá presente 
confirmou que foi enviada o comunicado. Por tal razão, apenas as federações que 
requisitaram esta verba, no caso Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, e não se recorda quais foram as outras 3, dentre estas e mais 
algumas e que receberam verba, foram as únicas que requisitaram. Este 
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comunicado inclusive foi mostrado na época ao Sr. José Vicente no e-mail que foi 
encaminhado para que a Federação Paulista e que a Secretária Sra. Carla poderia 
explicar no e-mail específico da federação paulista, passando a palavra para 
continuidade. O secretário da assembleia, Sr. Paulo Schmitt, então indagou se 
estavam superadas as questões remanescentes, e que se todos estivessem de 
acordo, poderia encaminhar a votação para análise e aprovação de contas. O 
Presidente João Loyo informou que poderia encaminhar; o Secretário da 
Assembleia Sr. Paulo Schmitt com a palavra indagou para aqueles que estiverem 
de acordo com a aprovação das contas poderiam permanecer como estavam, e 
quem não estiver de acordo poderia se manifestar. O Sr. José Vicente mais uma 
vez pediu a palavra para discutir assuntos que não estavam na pauta. Neste 
momento o Sr. Paulo Schmitt interrompeu lembrando que só se deveria deliberar 
sobre assuntos da pauta. O Presidente João Loyo, então, interrompeu, disse ao 
secretário pra não se preocupar e informou que o Sr. José Vicente que registou o 
requerimento dele de novas eleições em ata e que estava sendo tudo gravado e, 
depois, quem quisesse, poderia requerer cópia da gravação integral da 
assembleia, passando a palavra ao Secretário, Dr. Paulo Schmitt para seguir na 
ordem da pauta. O Sr. Nelson Lima, presidente da FGEE solicitou a palavra para 
deixar registrado que quando solicitar a manifestação que fosse aberto o 
microfone e o presidente João Loyo informou que isso seria feito, um por um. O Sr. 
Rodrigo Kost também pediu pra falar e liberar o microfone dele dando boa tarde a 
todos, e solicitando que a votação fosse nominal; que abrissem os áudios e os 
vídeos de todos na hora da votação por favor; o presidente João Loyo disse que 
seria feito dessa forma. O Secretário da Assembleia, Dr. Paulo Schmitt, 
encaminhando a votação, pela ordem, solicitou a Sra. Carla que se pudesse chamar 
um a um para contabilização dos votos para aprovação ou não das contas; O 
Presidente João Loyou pediu para fazer conforme como o Sr Rodrigo falou, abrindo 
a câmera para poder identificar e não ter nenhum problema de votação por outra 
pessoa; A Sra. Carla, Secretária-Geral da CBH, então iniciou a chamada da votação, 
na ordem que se apresenta na Lista de Presença e cômputo dos votos.  Foi 
chamada a Federação Amazonense de Hipismo, a Sra. Dinah Siza que 
cumprimentou a todos e disse “é um prazer estar presente aqui hoje com vocês 
nesta assembleia neste momento não me sinto confortável para votar a favor da 
prestação de contas”. O presidente João Loyo perguntou se ela iria se abster então 
ou votar contra. A Sra Dinah Siza falou que iria votar contra e o Sr. João Loyo 
esclareceu que por lei a votação contra teria que ser justificada. A Sra. Dinah então 
disse que preferia justificar por escrito. O Sr. Paulo Schmitt informou que é preciso 
motivar a recusa da aprovação de contas de uma entidade. A Sra. Dinah disse que 
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votava contra pelos mesmos motivos expostos pelo Dr. Vicente. Chamada a 
Federação Equestre do Ceará, Dr. Hércules Belarmino Júnior, cumprimentou a 
todos os presentes, e falou que após a análise da contabilidade da confederação, 
não haveria nenhuma ressalva em relação a prestação de contas, e considerava 
aprovada. O Sr. Ronaldo, ex-Presidente da CBH, pediu desculpas por interromper 
e informou que estava procurando os documentos, acerca do questionamento do 
Sr. José Vicente e queria demonstrar que todos documentos estão no site da CBH; 
comentou dos empréstimos que foram feitos para as despesas das federações, e 
isto está no site da confederação, divulgado, todo o processo foi uma cópia de 
como o COB passou para as confederações este dinheiro, que na CBH fizemos nos 
mesmos moldes e passamos para todos este e-mail e quem pediu foi 
contemplado; não deu para atender todo o valor eventualmente, porque tinha um 
valor limitado mas  a CBH conseguiu atender os pedidos das federações que 
fizeram, “então está tudo documentado e está no site desde aquele momento, 
inclusive na reunião do conselho foi demonstrado que tinha confirmação também 
da Federação Paulista do recebimento desta proposta”. O Presidente João Loyo, 
então, interrompeu, agradecendo o esclarecimento, notadamente em razão das 
contas serem da gestão do Sr. Ronaldo, prosseguindo com a votação. Na 
sequência, a Federação Equestre Paraibana, a Sra Priscilla Lustosa de Lima 
Muguet, aduziu “então como tiveram as ressalvas do presidente da Federação 
Paulista eu prefiro me abster até que sejam feitos estes esclarecimentos aí”. O 
Presidente João Loyo indagou se então ela estaria se abstendo a votar, sendo 
respondido afirmativamente pela Abstenção. Chamada a Federação Equestre de 
Pernambuco, o Dr. Luiz Carlos Fernandes Junior, deu boa tarde a todos os 
presentes, e após analisar as contas, votou pela sua aprovação, sem dúvida. 
Chamada a Federação Equestre de Alagoas, Sr. Hortêncio Costa Neto, após 
cumprimentar a todos assim se pronunciou: “voto pela não aprovação das contas, 
seguindo o José Vicente aí, o entendimento deles aí”. Chamada a Federação Hípica 
de Sergipe, o Sr. Júlio César de Andrade Souza deu boa tarde e votou pela 
aprovação das contas. Chamada a Federação Hípica da Bahia, Sr. Josenilton 
Oliveira Santos Neves, deu boa tarde a todos, agradeceu a oportunidade, disse que 
também fez a leitura dos documentos e pelo seu conhecimento, respeitando a 
todos, concordava com a aprovação. Chamada a Federação Hípica de Goiás, Sr. 
Gustavo de Melo Cuba votou pela aprovação das contas. Chamada a Federação 
Hípica de Brasília, Sr. Almir Antônio Lustosa Vieira, deu boa tarde ao presidente e 
a todos, ressaltando que a Federação Hípica de Brasília após a análise dos 
relatórios vota pela aprovação das contas da Confederação. Chamada Federação 
Hípica do Mato Grosso, Sr. Paulo Marcos Schmitt votou pela aprovação das contas. 
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Chamada a Federação Sul Mato-grossense de Hipismo, Sr. Geraldo de Almeida 
Pereira deu boa tarde a todos e aduziu: “eu não vou aprovar as contas 
simplesmente pelo fato que eu não, na realidade a gente aqui um pouco mais longe, 
a gente não sabe quem é o presidente o que o pessoal jurídico vai dizer se a chapa 
que está correta ou não está então eu não vejo confiança nenhuma, não nas 
pessoas e simplesmente no sistema de aprovar uma coisa que na realidade eu nem 
sei quem é o presidente, não tem, isto para mim é inadmissível, por isto entendeu, 
a que ponto chegou o esporte.” O presidente João Loyo perguntou então se ele 
estava rejeitando sob este argumento, o Sr. Geraldo então manifestou “que a gente 
hoje com os problemas jurídicos que todos estão falando, eu não estou falando nem 
que A e B estão certos, mas hoje na realidade juridicamente na minha opinião a 
CBH está acéfala, tem o Kiko que renunciou, tem o João que era o vice que assumiu, 
mas que também tem um problema jurídico que está sendo analisado por juiz, ou 
seja, como vou aprovar uma conta de uma entidade que está sob judice”. Ato 
contínuo o Sr. João Loyo informou que a conta é da gestão passada. O Sr. Geraldo 
argumentou que “tem um outro detalhe, mas eu vou falar ué, ok então, você deixa 
eu falar, que nem o próprio José Vicente falou, esta ajuda de Covid aí nunca chegou 
ao nosso conhecimento, oficialmente nunca chegou nada, pelo contrário, entendeu, 
então há alguma coisa nas entrelinhas aí, para mim não chegou nada oficialmente, 
na gestão do Ronaldo eu era o presidente, hoje eu sou o vice e estou representando 
o presidente, oficialmente não chegou nada para mim, então se alguém ganhou ou 
deixou de ganhar isto não me interessa, cada um que cuida do seu, mas 
oficialmente para mim não chegou nada, então está estranho.” O Presidente Sr. 
João Loyo informou que as contas estavam rejeitadas pelo Sr. Geraldo pelos 
motivos expostos. Chamada a Federação Hípica de Minas Gerais – Sra. Joanna 
Morrison de Gouvêa deu boa tarde a todos e votou pela aprovação das contas. 
Chamada a Federação Hípica do Espírito Santo – Sr. Pedro Moacir Monteiro do 
Nascimento: “vou este momento eu vou acompanhar a explanação do presidente 
da Federação de São Paulo, e aguardar por novas informações para que eu possa 
afirmar, então eu não sou pela aprovação e só fazer uma observação também, que 
eu nem sabia sobre este dinheiro, nunca recebi aqui, eu nem sabia que tinha esta 
demanda para um estado tão necessitado de ajuda para fomentar o esporte hípico 
entendeu, eu vou acompanhar as recomendações do presidente da Federação de 
São Paulo, sou pela negar a aprovação das contas.” Chamada a Federação 
Equestre do Rio de Janeiro, Sra. Alejandra Maria Fernandes Neto, deu boa tarde e 
asseverou: “é a gente avaliando as contas nós a federação equestre do Rio de 
Janeiro, não se sente segura para a aprovação das contas”. O Presidente João 
Loyo pergunta se está rejeitando as contas e a Sra. Alejandra responde “exato, nós 
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não sentimos seguros, seria isto”. O Presidente perguntou qual o fundamento, se 
só não se sente segura e ela assim respondeu: “Não nos sentimos seguros 
avaliando as contas, seguindo também as mesmas inseguranças do Presidente 
José Vicente”. Chamada a Federação Paulista de Hipismo, o Presidente João Loyo 
lembra que ela já tinha adiantado o voto, e pergunta se queria votar novamente, o 
Sr. José Vicente Marino confirmou seu voto contra a aprovação das contas. 
Chamada a Federação Paranaense de Hipismo, Sr. Rodrigo Otávio Kost, votou 
seguindo a Federação Paulista de Hipismo pela não aprovação das contas pelo 
mesmo motivo. Chamada a Federação Catarinense de Hipismo, Sr. Edson Olívio 
Leme, deu boa tarde a todos e manifestou “estou representando aqui o Dr. Gastão 
que por motivos pessoais não pode estar presente hoje, é como bem colocado ali 
pelo Vicente, o Rodrigo e nosso querido presidente do Mato Grosso do Sul, também 
voto contra a apresentação das contas”. Neste momento, o suporte de informática 
da CBH informou que o atleta José Roberto que estava ali sobre um cavalo estava 
solicitando a palavra por estar em competição. O Atleta, Sr. José Roberto Reynoso 
Fernandez Filho, registrou que seu voto era “com a federação paulista pelas coisas 
que foram faladas, eu sigo junto com eles”. O Presidente João Loyo informa que o 
atleta Jorge Luis Passamani, estaria na mesma condição, numa prova. O Atleta, Sr. 
Jorge Luis Figueiredo Ramos Passamani, deu boa tarde a todos e votou na 
aprovação das contas. Retornando a ordem de votação foi chamada a Federação 
Gaúcha de Esportes Equestres, Sr. Nelson Limeira Lima, que assim se manifestou 
”é eu tenho acompanhado as explicações e verificações feitas pelo José Vicente, é 
a federação gaúcha recebeu efetivamente recursos de apoio ao COVID, no entanto 
eu não vou aprovar as contas pelas já explicadas situações que o José Vicente 
colocou, de problemas de seguros pagos e seguros não pagos, isto aí não foi 
devidamente explicado então neste momento, então eu não vou poder aprovar 
estas contas.” O Presidente João Loyo, perguntou se então estava rejeitando as 
contas e o Sr. Nelson respondeu afirmativamente. Chamado o Atleta, Sr. Eduardo 
Xavier Barreto, deu boa tarde a todos e votou pela aprovação das contas. Chamado 
o Atleta Sr. Marcio Appel Cheuiche, este preferiu se abster da votação. Chamado o 
Atleta Sr. Marcos Fernandes Alves, o suporte de informática informou que ele não 
estava presente neste momento. Chamado o Atleta, Sr. Sérgio Castany di Fiori, deu 
boa tarde, votou “pela reprovação pelos motivos explicados pela Federação 
Paulista, Sr. José Vicente”. Chamada a Atleta, Sr. Yara do Amaral Fernandes, 
“também pelos motivos listados pelo Sr. José Vicente eu também vou reprovar as 
contas”.  
Após confirmar que todos os presentes votaram, o Presidente João Loyo requereu 
que fosse promulgado o resultado. O secretário, o Sr. Paulo Schmitt, assim 
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declarou a votação, de acordo com os coeficientes de cada votante: o total de 
1.409,7142 pela aprovação e 1.840,5713 pela não aprovação, com duas 
abstenções declaradas da Federação da Paraíba e do atleta, Sr. Marcio Appel. O 
Presidente João Loyo, declarou encerrada a assembleia com resultado pela não 
aprovação das contas do exercício 2020, da gestão anterior do ex-Presidente 
Ronaldo Bittencourt. O Presidente João Loyo agradeceu a todos por 
comparecerem e doarem este tempo para participarem da assembleia e colocou-
se a disposição de todos para posteriores esclarecimentos que se façam 
necessários. Sendo encerrada a assembleia as 15hr22minutos, deste dia de 13 de 
agosto de 2021. Esta ata foi escrita com base nas discussões realizadas em 
assembleia, cuja gravação de sua íntegra está disponível a quem possa interessar. 

Rio de Janeiro-RJ, 13 de agosto de 2021. 

João Loyo de Meira Lins 
Presidente da Assembleia 

Paulo Schmitt 
Representante Federação Hípica do 

Mato Grosso 

Almir Antônio Lustosa Vieira 
Federação Hípica de Brasília 

Sra. Carla Rosana de Paula 
Secretário Geral da CBH 

Original assinado encaminhado para registro
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rio
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Anexos Integrantes a Ata: 

• Lista dos Participantes com Identificação 
• Relatório da Prestação de Contas 2020 
• Relatório de Atividades 2020 

 

 

 


