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                                     REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
' ' 

Data: 14/07/22                                       Horário: 14hrs primeira sessão e 15:30hrs segunda sessão.  
1 

 

Local: Remoto Plataforma Zoom  
ID da reunião: 271 220 2100 
Localizar seu número local: https://us02web.zoom.us/j/2712202100 
 
 

 

PARTICIPANTES 

Membros do Conselho de Administração Convidados 

Ordem Alfabética: 
1. Antônio Manoel Sanches (Independente) (15:30) 
2. Claudio Gastão (FCH) - (14:00hs) 
3. Gustavo de Melo Cuba (FHEGO) -  (14:00hs) 
4. Fernando Augusto Sperb - (14:00hs e 15:30) 
5. José Vicente Marino (FPH) (15:30) 
6. Josenilton Oliveira (FHB) - (14:00hs) 

Ordem Alfabética: 

1. Tatiana Gutierrez (14:00hs e 15:30) 

 

Diante do exíguo prazo de convocação, do caráter emergencial e da dificuldade de agendas, 

excepcionalmente a reunião foi dividida em duas sessões, uma às 14:00 e outra às 15:30; 

PAUTA 

DELIBERATIVO: 

- Valor das inscrições previstas no Caderno de Encargos, para provas exclusivas a convidados 
e não válidas para o Ranking CBH. 

 

ATA 14/07/2022 

 NA REUNIÃO FOI DELIBERADO: 

1. Presidente Fernando Augusto Sperb –  

Transmitindo a solicitação da FPH, para a liberação de um valor de inscrição acima dos 1,5%  

previsto no caderno de encargos quando o evento for exclusivamente para convidados, e sem 

validade para o Ranking CBH.  

 

O Sr. Josenilton Oliveira, pontuou que o Regulamento Geral em seu artigo 116.15 prevê a 

possibilidade desta liberação. Como transcrito a seguir: 

 

  

RG2022 – Art.116.15 – “Para as provas que os valores de inscrições estejam fora das  
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especificações do caderno de encargos CBH, poderão ser analisadas pelo Departamento Técnico 

da CBH, se aprovados, suas provas não serão consideradas para efeito de Ranking CBH e 

Seletivos.” 

 

Deliberação: Aprovada por unanimidade dos presentes da primeira sessão (encerrada às 14:22) e 

da segunda sessão (encerrada às 15:39), condicionando-se sempre à prévia apreciação do 

Departamento Técnico da CBH. 

 

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2022 

 

Original assinado consta de arquivo físico da CBH 

 

Fernando Augusto Sperb 

Presidente do Conselho Administrativo 

Confederação Brasileira de Hipismo. 
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