
ATA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS ATLETAS 
30 de abril de 2022 

Aos trinta dias do mês de abril de 2022, em sessão remota, realizada com a 
utilização da plataforma eletrônica Zoom, com chamada e início às dez horas, para 
tratar da ordem ·do dia: Apuração da Eleição dos Representantes dos Atletas da 
Confederação Brasileira de Hipismo. A apuração contou com a participação dos 
membros da comissão temporária de atletas, Sr. José Roberto Reynoso Fernandez 
Filho, Sra. Vara do Amaral Fernandes e Sr. Marcos Fernandes Alves, além do Sr. 
Fernando Augusto Sperb, Presidente da Confederação Brasileira de Hipismo - CBH, 
da Sra. Tatiana Gutierrez, Secretária Geral da CBH, Valdir de Araújo, Gerente 
Esportivo, Sr. Antônio Manuel Lopes Sanches, membro do Conselho de 
Administração de CBH, Sr. Maurício Cordeiro da Silva, representante da Pandora 
Soluções, Sr. Domênico Ramos, representante da The Perfect Link Auditoria, e dos 
seguintes atletas candidatos: Sr. Vinicius Miranda da Costa, Sr. Flamarion Pereira da 
Silva, Sra. Bianca Matarazzo Affonso Ferreira, Sr. Ivo Roza da Silva Filho, Sra. Nina 
Franziska Babbe e Sr. Thiago Rhavy de Sá e Silva. 

O Presidente da CBH, Sr. Fernando Augusto Sperb agradeceu a presença de todos, 
ressaltou a importância desta eleição para a evolução do esporte e passou a palavra 
para o representante da Pandora Soluções, empresa responsável pelo sistema de 
votação on-line, que explicou como se deu o processo de votação, já divulgado com 
antecedência nos canais de comunicação da CBH, e como se daria a abertura da 
urna através de chaves codificadas que foram previamente divididas entre os três 
membros da comissão temporária de atletas presentes. Nesse sentido, expôs que, 
para a abertura da urna eletrônica, seria necessário o envio para o e-mail 
eleicao@cbh.org.br do arquivo com os votos por parte da Pandora Soluções, assim 
como das chaves de abertura por parte dos membros da comissão temporária de 
atletas, o que foi feito na presença de todos. Feito isso, o Sr. Valdir de Araújo, fez 
todo o procedimento de recebimento das chaves, com tela compartilhada a todos 
os presentes, segu indo o passo a passo para a abertura e apuração dos votos 
colhidos dos atletas aptos a votarem, conforme edital publicado. Foi então aberto o 
sistema para proceder à apuração dos votos, tendo sido apurados 447 
(quatrocentos e quarenta e sete) votos válidos de atletas registrados na CBH até o 
dia 01 de abril de 2022. Considerando as regras contidas no estatuto da CBH e no 
regulamento anexo ao edital de convocação das eleições, pelas quais se exige que 
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haja pelo menos um representante de cada modalidade olímpica e paralímpica, no 
máximo dois atletas por modalidade e pelo menos dois atletas de cada gênero 
eleitos, foram eleitos os seguintes representantes dos atletas da CBH, em ordem 
alfabética: Sra. Bianca Matarazzo Affonso Ferreira (36 votos), da modalidade Salto; 
Sr. Flamarion Pereira da Silva (8 votos), da modalidade Adestramento Paraequestre; 
Sr. Ivo Roza da Silva Filho (147 votos), da modalidade Salto; Sr. João Leonel 
Antocheski (35 votos), da modalidade Enduro; Sr. Marcelo Tosi (10 votos), da 
modalidade Concurso Completo de Equitação; Sra. Sarah Waddell (16 votos) e Sr. 
Vinicius Miranda da Costa (18 votos), ambos da modalidade Adestramento. Os 
atletas foram eleitos com mandato de 30 de abril de 2022 até a data da próxima 
eleição, que deverá ocorrer no 1 ° quadrimestre do ano seguinte ao da eleição do 
Presidente da CBH, nos termos do artigo 72º, § 1 ° do estatuto da CBH. 

Finalizada a apuração, os membros da comissão temporária de atletas 
homologaram o resultado. O Presidente da CBH indagou aos presentes se todos 
estavam de acordo com o processo e procedimento de apuração e se restava 
alguma dúvida. Inexistindo qualquer manifestação tontrária, encerrou-se a sessão. 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2022 
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