Federação Paulista de Hipismo

Comunicado de esclarecimento – Assembleia Geral extraordinária

Atletas, proprietários, criadores, amigas e amigos de São Paulo,

Diante deste período conturbado no hipismo, vimos respeitosamente esclarecer e orientar
a todos em relação aos fatos ocorridos nos últimos dias e as decisões tomadas pela
Assembleia da Federação Paulista de Hipismo, a saber:

1- FPH teve seu direito máximo de participar de decisões em assembleia suprimidos pela
CBH.
2- A FPH foi a justiça e conseguiu fazer valer o seu direito de participar das eleições da CBH
através de uma liminar judicial.
3- A CBH recorreu da decisão e hoje litiga contra a FPH, para que São Paulo não tenha voz
na maior decisão da assembleia da confederação, que é votar para escolher seus
dirigentes.
4- A comunidade hípica de São Paulo e do Brasil se mobilizou em um manifesto com mais
de 650 assinaturas, sendo mais de 30 delas de cavaleiros e amazonas olímpicos e panamericanos, apoiando a participação da FPH e criticando as manobras eleitorais
impostas pela atual diretoria da CBH.
5- Diante destes fatos resolvemos consultar nossas entidades filiadas sobre como
deveríamos nos comportar.

Houve uma grande manifestação de atletas para não realização de concursos nacionais da
CBH em São Paulo até que todo este “imbróglio jurídico” se resolva, que São Paulo seja
respeitado e que tenhamos clareza de quem realmente assumiu a CBH. Assim
propusemos na Assembleia das entidades filiadas que não se realizassem os concursos
nacionais em São Paulo até que se resolvesse a situação da CBH.
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⁃ importante esclarecer que hoje as duas chapas se declaram vencedoras e ambas
apresentam atas das eleições realizadas no mesmo local e data. Uma com pouco mais de
1400 pontos a favor e outra com pouco mais de 2000 pontos a favor.
- recebemos copia de uma correspondência do diretor de governança da FEI dizendo
que a federação internacional não reconhece a eleição.

6- A Assembleia da FPH, órgão máximo de nossa federação e a qual todos nós devemos
obediência, em votação na qual, ao contrário da Assembleia da CBH, todos os presentes
puderam expor a sua opinião pelo tempo que precisaram, decidiu por mais de 66% dos
votos das entidades (já ponderadas por sua importância, como manda o estatuto) pela
proibição da realização de concursos nacionais em São Paulo até que tudo se esclareça
(esperamos que aconteça rapidamente)

8- A FPH, cumprindo a decisão soberana da Assembleia, enviou uma circular a todos filados
comunicando da decisão da assembleia, da qual aliás, todos já haviam saído cientes,
pedindo cumprimento da mesma.

9- Aprovou-se também na assembleia a realização da “Super Taça Paulista” e do FEP festival equestre paulista. Divulgaremos em breve o regulamento e as novidades que
esperamos sejam uma evolução no nosso esporte com atividades voltadas pra o
desenvolvimento e aprimoramento do hipismo paulista e brasileiro.

10- Aprovou-se também a nomeação de Everaldo Mendes como representante dos
cavaleiros e a criação de uma comissão para ajudá-lo, sendo pela primeira vez nomeada
uma amazona amadora para participar e representar os interesses dos amadores, Bianca
Matarazzo.

Av. Adolfo Pinheiro, 2054, Sala 612, CEP 04734-003 · Santo Amaro, São Paulo - SP – www.fph.com.br

Página 2

Federação Paulista de Hipismo

É lamentável que tudo isto esteja acontecendo motivado por decisões autoritárias e ilegais
da CBH que levaram a reações de todas as partes.

Para minimizar os efeitos da não realização de nacionais, estamos sugerindo a manutenção
das premiações anteriormente planejadas para os concursos, e iremos considerar os
pontos das provas, mesmo que internas como o Santo Amaro Open, para efeito de
premiação para o troféu eficiência.

Lamentando muito tudo o que vem acontecendo e, torcendo para uma rápida solução dos
problemas, estamos empenhamos em trabalhar pelo desenvolvimento do esporte e
acima de tudo por nossos cavaleiros e amazonas.

José Vicente Marino

Presidente
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