Federação Eqüestre Paraibana
Ata de Assembleia
Aos dezenove dias do mês de Fevereiro de 2018, em segunda convocação, às 20:00 hs de
conformidade com Edital expedido dia 07 do corrente, foi realizada Assembleia Geral
Ordinária para eleição de Presidente e membros Conselho Fiscal da Federação Equestre
Paraibana para o bienio 2018-2019; Aprovação do Orçamento para 2018; Contas do
exercício anterior e Calendario FEPA para 2018. Entidades presentes: ASPEQ representada
por Eva Maria de Oliveira Silva; QPEEQ representada por Maria Cléa Carvalho Cavalcante;
THUANY representada por Sérgio Dantas Leite; SHCB representada por Edouard Muguet;
RPMONT representada por Hugo Alexandre Chaves. Fazendo a abertura da Assembleia, a
presidente Mariza RC Muguet cumprimentou a todos em seguida foi designado para
presidir os trabalhos o Sr.Guilerme Ferreira Guedes Carneiro e para Secretariar, a
Sra.Priscilla Lustosa de Lima Muguet.
Deliberações: Eleitos para Presidente e Membro do Conselho Fical Christiana Dantas
Fernandes e Cleya Roberta Botelho Souza respectivamente. Aprovado o Orçamento para
2018 cuja planilha passa a ser anexada a esta Ata. A presidente da FEPA informou estar
aguardando pronunciamento da CBH sobre a possibilidade de enquadramento da entidade
no grupo F viabilizando desta forma sua recuperação financeira atraves do parcelamento
de sua dívida. Afirmou “estar trabalhando no escuro” conhecendo apenas o montante do
débito para com a CBH, pelos entendimentos mantidos com a entidade, esclarecendo que
até a presente data não lhe foi repassado qualquer documento contábil de gestões
anteriores. A presidente da ASPEQ pediu a palavra para informar que diante do
endividamento da FEPA tem intenção de contribuir como as demais, pagando sua
mensalidade logo que der início à Escolinha de Equitação em suas dependencias. A Hipica
Thuany, QPEEQ e a SHCB reiteram sua filiação aprovando, como os demais, a proposta
orçamentária para 2018. Contudo, a QPEEQ deverá consultar suas bases antes de
pronunciar-se formalmente a respeito de sua participação do Circuito Paraibano. Aprovado
o Calendário de Salto para 2018 que passa a integrar o Regulamento de Salto 2018, com a
ressalva de que o Campeonato Paraibano será realizado em um só dia, caso em que a
previsão orçamentária para o evento deverá ser reconsiderado. Foi acordado que
excepcionalmente, por exiguidade de tempo, o programa da primeira Etapa não cumprirá
o prazo exigido para sua divulgação, estando previsto para o dia 18 de março. Sobre as
Contas do exercício anterior, a pauta fica prejudicada pelo não comparecimento do ex
Presidente Marx Gusmão. A Assembleia deliberou pelo encaminhamento de um ofício
firmado pelas entidades presentes definindo um prazo para prestação de contas de seu
mandato até dia 05 de março. Nada mais tendo sido acrescentado, eu Priscilla Lustosa de
Lima Muguet lavrei a presente Ata que vai por mim firmada, contendo no verso a lista de
presença dos demais participantes.

