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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE HIPISMO – Aos 12 (doze) dias de janeiro de 2021 (dois mil e 
vinte e um), às 15 (quinze) horas de forma virtual, presentes Alexandre Beck 
Monguilhott, Bichara Abidão Neto e Rodrigo M. Moraes, membros da Comissão 
Eleitoral da Confederação Brasileira de Hipismo, nomeados nos termos das 
Portarias nos 12 e 15/2020, reuniram-se para deliberar sobre os documentos 
recebidos pela secretaria da CBH relativos ao Procedimento Eleitoral 006/2020. 
Conforme ofício encaminhado pela CBH, foram recebidos 04 (quatro) envelopes 
que foram entregues lacrados no Escritório de Advocacia Bichara e Mota, a Rua 
Delfim Moreira, 120, Leblon, Rio de Janeiro – RJ. Abertos os envelopes 
constatou-se que duas chapas efetuaram registro ao pleito de Presidente e Vice 
da Confederação, Chapa HIPISMO PARA TODOS, encabeçada por 
FRANCISCO JOSÉ MARI e JOÃO LOYO DE MEIRA LINS, denominada CHAPA 
01 e a Chapa CBH FORTE E ATIVA, sendo candidatos BARBARA LAFRANCHI 
e FERNANDO AUGUSTO SPERB, que recebeu o número CHAPA 02. Apesar de 
se tratar de novo processo eleitoral, com novo Edital e Procedimento específico, 
sendo constatado o envio das certidões indispensáveis, inclusive àquelas 
apontadas pela Comissão Eleitoral na ata de 29/11/2020, restam preliminarmente 
HOMOLOGADOS ambos os requerimentos de registro. Considerando a nova 
data de eleição e data-limite de regularizações, conforme edital e estatuto, 
solicitamos os préstimos da Secretaria da CBH no sentido de informar ao colégio 
eleitoral da CBH atualizado para o pleito do dia 29/01/2021, em especial relativo 
às federações filiadas conforme atas de eleição e posse. Por fim a Comissão 
determinou a publicação das chapas inscritas e abertura de prazos conforme 
Edital e Procedimento 006/2020, ressaltando que o acesso aos documentos 
somente ocorrerá mediante compromisso de sigilo de informação em razão do 
teor da documentação, cabendo ao interessado comprometer-se a preservar os 
envolvidos sob pena de representação profissional perante o respectivo conselho 
de classe, infração à ordem esportiva na hipótese de filiado ou vinculado ao 
hipismo e eventual reparação por perdas e danos. Nada mais a registrar foi 
lavrada a presente ata por mim, Presidente da Comissão Eleitoral que segue 
subscrita pelos demais membros. 


