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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE HIPISMO  

 

25 de novembro de 2022 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2022, em sessão remota, realizada 

com a utilização da plataforma eletrônica Zoom, com chamada e início às dez 

horas, presentes os juristas Gustavo Frazão Nadalin, Robson Vieira e Rui Cesar 

Publio Borges Correa, membros da Comissão Eleitoral da Confederação Brasileira 

de Hipismo, nomeados nos termos da Portaria 025/2022, datada de 10 de 

novembro de 2022, reuniram-se para deliberar tendo como pauta definição do 

presidente da comissão eleitoral e análise das inscrições recebidas para o pleito 

eleitoral supra numerado acerca da documentação apresentada: 

I – Nomeado do Dr. Gustavo Frazão Nadalin, Presidente da Comissão Eleitoral; 

II – Em conformidade com os “Procedimentos para Candidatura e Eleição dos 

Representantes dos Membros do Conselho Fiscal da CBH”, após análise da 

documentação submetida pelos candidatos interessados em concorrer ao pleito, 

foram provisoriamente deferidas 04 (quatro) candidaturas a conselheiros fiscais, 

quais sejam (lista em ordem alfabética): 

1 – Luiz Flores; 

2 – Rosângela Ghizoni; 

3 – Sergino Ribeiro de Mendonça Neto; 

4 – William Fischer da Silva Júnior. 

 

O prazo de impugnação de candidatura terá início na data de hoje em 25 de 

novembro de 2022 e findar-se-á em 28 de novembro de 2022, 10:00h.  

Os protocolos e comunicações oficiais ocorrerão exclusivamente através do e-mail 

eleicao@cbh.org.br. 
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Os documentos apresentados no tocante a elegibilidade dos candidatos foram 

encartados ao caderno eleitoral. 

Nada mais havendo a decidir encerrou-se a reunião, determinando-se a lavratura 

desta ata que segue assinada pelo Presidente da Comissão Eleitoral. 

 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2022. 

 

 

Gustavo Frazão Nadalin 

Presidente  

 

 

Robson Vieira  

 

 

Rui Cesar Publio Borges Correa 


