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São Paulo, 10 de fevereiro de 2015. 

 

 

A Federação Paulista de Hipismo  

2015 

 

No dia 29 de janeiro de 2015 em reunião de Assembleia Geral Ordinária da Federação Paulista de 

Hipismo, foi apresentada proposta orçamentária para o ano vigente, pelo presidente Plinio Soares 

Junior, e as propostas para fomento nas modalidades hípicas. Convicto nos propósitos como forma 

de fomento, a Federação Paulista de Hipismo, concederá as entidades realizadoras dos 

Campeonatos Paulistas, 100% da taxa FPH, o qual prevê um valor médio em R$ 95.000,00. 

Foi decidido para o Calendário 2015 à realização na Sociedade Hípica Paulista do Campeonato 

Paulista MR, MMR, PRMR, PRJR, JR e YR e por votação o Campeonato Paulista de Amazonas e 

Amazonas Salto Iniciante. Na Sociedade Hípica de Campinas será realizado Campeonato Paulista 

de Salto Iniciante e Campeonato Paulista de Master e Jovem Cavaleiro. A Sociedade Hipica de 

Ribeirão Preto ficará apenas com a realização do Campeonato Paulista de Interior. No Clube Hípico 

de Santo Amaro, serão realizados Campeonato Paulista de Amadores e Campeonato de Sênior e 

Cavalos Novos, e ainda Campeonato Brasileiro de Amazonas, Campeonato Brasileiro de MR, MMR, 

PRMR. 

Ainda com o intuito de incentivo, foi deliberado o sorteio de dois automóveis como premiação extra 

no Troféu Eficiência 2015 a ser sorteado na festa de entrega do premio em 2016. 

Para a modalidade Salto Iniciante, visando as Temporadas Oficiais 2015, a Federação Paulista 

adotará o fomento conforme a Diretriz Técnica nº 01-29/01/2015. Para este incentivo, a FPH prevê 

um valor de R$ 60.000,00 que compõe nas despesas e nos valores de taxas isentas. 

1) Se a arrecadação de todas as inscrições, inclusive Hour Concurs, não exceder o valor R$ 
14.448,00 NÃO será cobrado da entidade às despesas FPH inerentes ao evento nem a Taxa 
FPH referente a 10% das inscrições. 

 
2)  Se a arrecadação de todas as inscrições, inclusive Hour Concurs, estiver na faixa de R$ 

14.449,00 a R$ 16.448,00 será cobrado da entidade apenas o valor da taxa FPH referente a 
10% das inscrições, ficando isento das despesas FPH inerentes ao evento. 
 

3) Se a arrecadação de todas as inscrições, inclusive Hour Concurs, ultrapassarem o valor de 
R$ 16.449,00 será cobrado da entidade às despesas FPH inerentes ao evento bem como os 
valores pela taxa FPH referente a 10% das inscrições. 
 

 
No total de incentivo pela FPH foi proposto o valor médio de R$ 280 mil reais e serão destinados 

para os fomentos nos Campeonatos Paulistas, Salto Iniciante, CCE e ainda filmagens com 
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transmissão ao vivo, em 06 (seis) campeonatos nacionais, 02 (dois) campeonatos brasileiros e 04 

(quatro) campeonatos paulistas. 

Ainda, visando auxiliar a entidade na realização dos campeonatos, foi proposto pela FPH, destinar 

uma verba para a contratação de assessores técnicos a serem estabelecidos por evento, desde a 

data da solicitação do programa, até o fechamento final. Para tal, serão convidadas pessoas 

qualificadas e habilitadas tecnicamente para a realização de analise, acompanhamento e 

fiscalização regulamentar. 

Em unanimidade foi decidido pelas entidades filiadas, o reajuste em 12% nas taxas de anuidades de 

concorrentes e animais, assim como nas mensalidades das entidades e as demais taxas de 

responsabilidade da Federação Paulista de Hipismo. 

Existe no orçamento da FPH uma provisão jurídica no valor de R$ 150.000,00. 

Nesta data, ainda foi comunicado em reunião o pedido de demissão da diretoria de Adestramento, 

Sra. Sabine Bilton, e os devidos agradecimentos do presidente Plinio Soares Junior ao desempenho 

e dedicação em sua gestão. 

Por fim foi apresentada a proposta de Mídia Kit, elaborado pelo próprio presidente para possível 

captação de recursos a serem destinados aos campeonatos e a futuros incentivos as modalidades 

hípicas com o intuito de crescimento do esporte no estado de São Paulo. 

 

 

 

Alexandra Silva 

 

Gerente 

Federação Paulista de Hipismo 
 


