
ATA DE REUNIÃO 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2019, às dezoito horas e trinta minutos, 
na sede da FGEE, reuniram-se a diretoria da FGEE e os representantes das Escolas de Equitação 
Filiadas a mesma. 

 

Presentes no ato: 

Nelson Limeira Lima – Presidente;  Tatiana Castro – Vice presidente;  Francesco Spina – 
Diretor secretário;  Gustavo Diaz – Diretor Técnico;  Alberi Rodrigues (HST) – Diretor de 
Escolas;  Camilo Petrarca – Comissão de escola; Silvio Quadros (EEC)- Comissão de escola; 
Petra Garbade – Diretora de adestramento; Kelly Suksteris (SHPA); Jorge Ribeiro (CEPJ) - 
Claudia Pereira (HGG). 

 

Neste ato foi discutido e decidido que o Campeonato Gaúcho de Escolas será realizado 
da seguinte forma: 

 

- Terá duração de dois dias (sábado e domingo), sendo no primeiro dia três alturas: 
60cm, 80cm e 90cm (aspirantes) e no segundo dia  65cm, 85cm e 95cm (aspirantes).  

- Todas as alturas serão julgadas pelo tempo ideal com faixa de tempo. Para o 
resultado final do campeonato haverá desempate ao tempo ideal para aqueles que estiverem 
empatados, em penalidades, na soma dos dois dias. 

- As participações de cavalos irá seguir o modelo da Copa Gaúcha, sendo no máximo 5 
participações, não ultrapassando os limites máximos de cada altura. 

- Não haverá julgamento subjetivo. Decidido pela maioria, através de votação realizada 
nesta data. (Votos a favor do subjetivo SHPA e CEPJ, votos contra o subjetivo CHL, HST, EEC e 
HGG).  

- Cada Entidade poderá inscrever até duas equipes de 3 a 4 participantes cada. As 
entidades que não conseguirem fechar equipe poderão fazer parte do sorteio para formação 
de equipes mistas. 

- O representante do CEPJ, Jorge, colocou em pauta a informação sobre o vestibular da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ser realizado na mesma data. Ficou de informar o 
Diretor secretario Francesco, sobre possível realização em nova data ou solicitará para outra 
entidade realizar o evento.  

Fechada a pauta sobre o Campeonato Gaúcho de Escolas  foi comentado sobre bom 
senso dos armadores em relação ao grau de  dificuldade nas armações de provas de escola. 



Foi realizada votação sobre o tempo ideal fechado ou aberto em todas as provas a 
partir desta data, houve empate de votos das entidades presentes e o presidente junto com 
seu diretor técnico decidiu pelo tempo ideal fechado. (Votos a favor do tempo ideal fechado 
CHL,HGG e SHPA; votos contra o tempo ideal fechado - EEC, CEPJ e HST).  

A diretora de Adestramento convidou todas as entidades presentes e seus alunos para 
prestigiarem o Nacional de Adestramento que será realizado na SHPA nos dias 01, 02 e 03 de 
novembro de 2019.  Informou  sobre o curso de Veterinários Oficiais da CBH a ser realizado no 
mesmo período.  

Desta forma foi encerrada a reunião. 

Francesco Spina 

Diretor Secretario 


