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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

DELIBERAÇÃO CONTAS 2021 

(13 de junho de 2022) 

 
 

No décimo terceiro  dia do mês de junho de 2022, 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 treze 

horas, não estando presente a maioria dos filiados foi informado que seria 

aguardada a segunda chamada as quatorze horas, para abertura dos trabalhos 

nos termos do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária nº 

002/2022. Em segunda chamada às quatorze horas, com o quórum exigido, 

deu-se início à Assembleia Geral Ordinária nº 002/2022 da Confederação 

Brasileira de Hipismo - CBH, nos termos do Edital de Convocação de 27 de maio 

de 2022, para tratar da seguinte ordem do dia: Apresentar o Relatório de 

Atividades e de Prestação de Contas do Exercício de 2021 submetendo à 

aprovação das contas".  

Foi apurado que o total do colégio eleitoral constituído de 21 (vinte e uma) 

Federações filiadas à Confederação Brasileira de Hipismo e 6 (seis)  

Representantes dos Atletas. Presentes na assembléia, 11 (onze) representantes 

pelas federações filiadas sendo eles:  

1- Sra. Priscila Lustosa de Lima Muguet, presidente da Federação Eqüestre 

Paraibana - FEPA,  

2 - Sr. Iris Eustáquio de Camargo, presidente da Federação Hípica do Mato 

Grosso - FHIMT,  

3 - Sr. Geraldo Pereira, vice-presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de 

Hipismo – FSMH. 
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4 - Sr. Rodrigo Sarmento, presidente da Federação Hípica de Minas Gerais - 

FHMG,  

5 - Sr. Pedro Moacir Monteiro do Nascimento, presidente Federação Hípica 

do Espírito Santo, 

6 - Sra. Maria Luiza Paiva, Presidente da Federação Equestre de 

Pernambuco - FEP, 

7 - Sra. Alejandra Maria Fernandez Neto, presidente da federação eqüestre do 

Rio de Janeiro - FEERJ,  

8 - Sra. Alexandra Christine da Silva, representante por procuração do presidente 

da Federação Paulista de Hipismo - FPH,  

9 - Sr. Rodrigo Otávio Kost, presidente da Federação Paranaense de Hipismo - 

FPrH,  

  10 - Sr. Edson Leme, Vice - presidente da Federação Catarinense de Hipismo - FCH,  

11 - Sra. Plinio Luiz Lehamnn de Figueiredo, representante por procuração do 

presidente da Federação Gaucha de Esportes Eqüestres – FGEE. 

e 04 (quatro) Representantes dos Atletas:  

1 – Sr. Ivo Rosa, 

2 – Sra. Bianca Matarazzo, 

3 – Sr. Marcelo Tosi, 

4 – Sra. Sarah Wadell. 

Todos os presentes devidamente identificados na Lista de Presença. 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 1436,144 votos válidos. 

Presente ainda o Presidente da CBH, Dr. Fernando Augusto Sperb, a Secretária 

Geral da CBH, Srta. Tatiana Gutierrez e o diretor financeiro Sr. Plínio Soares 

Junior; registramos que não houve o credenciamento de nenhum órgão da 
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imprensa para acompanhar a assembleia. Após atingir o quorum, o Presidente 

Fernando Augusto Sperb deu início à assembleia, com a finalidade de 

reapresentação do Relatório de Atividades do ano de 2021 e aprovação da 

Prestação de contas do exercício de 2021. O presidente Fernando Augusto 

Sperb iniciou a leitura do Edital de convocação desta assembleia; E informou 

que o relatório de atividades havia sido enviado por email, dando sequência ao 

conclave. O Presidente passou a palavra ao Sr. Plínio Soares Jr. para explicação do 

relatório enviado por email, explicação sobre as dúvidas levantadas pelo Comselho 

Fiscal e explicação sobre divergências dos números de 2020 levantados pelo 

conselheiro Sr. Claudio Gastão, apresentação de algumas rubricas detalhadas, tais 

como a de gastos gerais (notadamente de despesas legais/honorários advocatícios), 

que tiveram elevado aumento. Conclui-se que em 2021 houve um déficit de R$ 

315.472,00, conforme demonstrado em balanço encerrado em 31.12.2021.  

O Presidente Fernando Augusto Sperb abre para comentário dos presentes antes 

de dar início à votação, o Sr. Plínio Figueiredo, representante da FGEE, e a Sra. 

Alexandra Christine da Silva, representante da FPH questionam o aumento das 

despesas legais/honorários advocatícios no exercício de 2021 e solicitam abertura 

dos gastos com o jurídico; o Sr. Rodrigo Sarmento presidente da FHMG, levanta que 

na nota explicativa 17 existe uma divergência, o valor para o exercício de 2020 seria 

de 5.199.854 diferente do exposto 5.557.504, ficando a solicitação de revisão dos 

números de 2020 deste documento.  

A FCH pede a não aprovação das contas com o retorno imediato dos documentos 

para o Conselho Administrativo e a FPH pede a aprovação das contas com a 

ressalva de que se faça uma auditoria terceirizada. Com os pontos levantados, o 

presidente da CBH, Dr. Fernando Augusto Sperb abre para votação com duas 

proposições, aprovação das contas com as ressalvas e pedido de auditoria ou a não 

aprovação com retorno imediato do documento ao Conselho Administrativo. 

A FCH desiste do seu pedido e antecipa que deseja prosseguir com a aprovação das 

contas. 

Votação: 

Federação Paulista de Hipismo – Aprova as contas do exercício 2021, com a 

ressalva de realização de auditoria terceirizada; 
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Federação Paranaense de Hipismo - Aprova as contas do exercício 2021, com a 

ressalva de realização de auditoria terceirizada; 

Federação Eqüestre do Rio de Janeiro – Perdeu a conexão sendo impossível 

colher o voto; 

Federação Hípica de Minas Gerais - Aprova as contas do exercício 2021 com 

ressalva de ajuste do documento e concorda com a realização de auditoria 

terceirizada; 

Federação Catarinense de Hipismo - Aprova as contas do exercício 2021 com 

ressalva de ajuste do documento; 

Federação Gaucha dos Esportes Eqüestre - Aprova as contas do exercício 2021, 

com a ressalva de realização de auditoria terceirizada; 

Federação Hípica do Mato Grosso - Aprova as contas do exercício 2021, com 

ressalva de ajuste do documento; 

Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo - Aprova as contas do exercício 2021, , 

com a ressalva de realização de auditoria terceirizada; 

Federação Eqüestre de Pernambuco - Aprova as contas do exercício 2021, com 

ressalva de ajuste do documento; 

Federação Hípica do Espírito Santo - Aprova as contas do exercício 2021, com a 

ressalva de realização de auditoria terceirizada; 

Federação Eqüestre da Paraíba - Aprova as contas do exercício 2021, com a 

ressalva de realização de auditoria terceirizada; 

Sr. Ivo Rosa - Aprova as contas do exercício 2021, com a ressalva de realização de 

auditoria terceirizada; 

Sr. Marcelo Tosi - Aprova as contas do exercício 2021, com a ressalva de realização 

de auditoria terceirizada; 

Sra. Bianca Matarazzo - Aprova as contas do exercício 2021, com a ressalva de 
realização de auditoria terceirizada; 

Sra. Sarah Wadell - Aprova as contas do exercício 2021, com a ressalva de 
realização de auditoria terceirizada. 
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Após confirmar que todos os presentes votaram, o Presidente Fernando Augusto 
Sperb requereu que fosse promulgado o resultado. A secretaria Geral, Srta. 
Tatiana Gutierrez declarou a votação, de acordo com os coeficientes de cada 
votante: o total de 1.304,144 pela aprovação das contas e com uma 
impossibilidade técnica de votação da Federação Eqüestre do Rio de Janeiro. O 
Presidente Fernando Augusto Sperb, declarou encerrada a assembleia com 
resultado pela aprovação das contas do exercício 2021, da gestão transitória dos 
Srs. Francisco José Mari/João Loyo, com o pedido de ajuste do documento e 
realização de auditoria terceirizada. O Presidente Fernando Augusto Sperb 
agradeceu a todos por comparecer colocouse à disposição para posteriores 
esclarecimentos que se façam necessários.  
 
Sendo encerrada a assembleia. Esta ata foi escrita com base nas discussões 
realizadas, cuja gravação em sua íntegra está disponível a quem interessar possa. 

 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022 

 

Assinam a ata presente: 

 

 

 

Fernando Augusto Sperb                                                       Tatiana Gutierrez 

Presidente deste Assembleia                                             Secretária Geral da CBH
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