REUNIÃO COMISSÃO DE ADESTRAMENTO

A reunião da comissão de adestramento realizada no dia 29/01/2020, na sede social da SHPA,
teve início as 20hs, com a presenta da Dra. Petra Garbade, Cel. Cezar Alves da Silva, Sra. Maria
Emilia Soares e a Sra. Marina Belolli Gerson. A Sra. Clara Machado justificou sua ausência,
devido problema de saúde familiar.
A Dra. Petra iniciou a reunião apresentando a comissão de adestramento, e informou que a
função da mesma é solucionar problemas que por ventura vieram a ocorrer. Cel. Cezar,
apresentou por escrito uma proposta para ser estudada das funções da comissão.
A Dra. Petra comentou sobre as reuniões realizadas com a diretora de adestramento da
Confederação e demais federações via Skype, onde ela também apresentou observação no
regulamento da CBH, reprises e datas de eventos nacionais. Comentou sobre o que ficou
tratado nestas reuniões e que aguarda o retorno da CBH, que ficou de divulgar no início de
fevereiro as alterações no Regulamento de Adestramento.
Passou-se então as propostas de alterações do regulamento ranking estadual de
adestramento, de acordo com as mudanças no regulamento nacional e atendendo
reinvindicações da comunidade do adestramento.
Todas modificações foram apresentadas pela Dra. Petra, discutidas pela comissão e serão
divulgadas no novo regulamento do Ranking de Adestramento para 2020.
Quanto ao fundo de arrecadação para premiação, não será mais administrado pela diretora de
adestramento, e sim, repassado para FGEE pela entidade organizadora, até a terça-feira
posterior ao evento.
A FGEE também irá receber os resultados dos eventos diretamente das entidades
organizadoras, estes mesmos deverão ser mostrados ao término do evento para a Diretora de
Adestramento. Caso a Diretora não esteja presente deve ser fotografado e enviado para o
WhatsApp para a mesma. O original deve ser entregue em mãos e enviado via e-mail a FGEE
até a terça-feira posterior ao evento.
Ficará a cargo da FGEE o recebimento das inscrições e elaboração das ordens de entradas
assim com as outras obrigações constantes no Regulamento 2020.
Ao fim da reunião as 21:50, Dra. Petra citou que fará uma reunião com presidente da FGEE
para avaliar alterações no regulamento para oficiais de adestramento da FGEE.
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