COMISSÃO DE CORRIDAS
DELIBERAÇÕES Nº. 04 – 2010/2011
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS EM 27 DE JANEIRO DE 2011
REFERENTE ÀS CORRIDAS DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2011

1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 27 de Janeiro de 2011.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 13 de Janeiro de 2011.
3. Proibir de correr os animais: DUKE HEROI, MESTRE BRIGADOR, CAPITÃO RUPPER pelo período de
quatorze dias, por apresentação do “forfait veterinário”, conforme resolução da Comissão de Corridas em 14 de
Dezembro de 2006.
4. A Comissão de Corridas no uso de suas atribuições decide:
a.

Deferir o requerimento do Sr. André de Almeida Lopes, liberando para exercer suas atividades de
jóquei pelo período de 60 dias. Com a obrigatoriedade de ter assinado compromissos de montaria igual
ou superior a 10% (dez por cento), ou então ter vencido um número de páreos igual ou superior a 1%
(um por cento) de páreos no período correspondente; constando no Programa Oficial como A.A.Lopes.

5. Conceder matrícula de proprietário ao Sr. Lúcio Mauro Peres de Abreu.
6. Conceder ao Sr. Lúcio Mauro Peres de Abreu o registro da farda: azul, suspensórios e mangas vermelhas, boné
em gomos.
7. Conceder ao Sr. José Vecchio Filho o registro da farda: verde-limão, detalhes e boné cinza com ferraduras
verde-limão.
8. Multar em R$ 25,00 o treinador C.Silva (SORTE FORTE) por seu pensionista fazer o cânter de apresentação
com o cortejador sem a prévia solicitação.
9.

Multar em R$ 25,00 o treinador A.C.Silveira (PUBLIC SCHOOL) por atraso no encilhamento, conforme art. 131
§ 3º do C.N.C.

10. Multar em R$ 25,00 o treinador M.Chaves (CIBALENA) por atraso do seu pensionista ao Serviço de Veterinária
para exames antes do páreo.
11. Multar em R$ 30,00, o treinador M.Chaves (CIBALENA) por não apresentar o Certificado ou “fax” no dia da
inscrição, conforme art. 96 letra “a” do C.N.C.
12. Multar em R$ 40,00 o treinador C.Oliveira (LABAREDA), por mau arreamento do seu pensionista, conforme art.
47 – letra “C” do C.N.C.
13. Multar em R$ 25,00 o jóquei L.Conceição (BOUNZINHA) por omissão de declaração no livro de ocorrência,
conforme art. 145 do C.N.C.
14. Multar em R$ 25,00 o jóquei L.Conceição (REI TEX)
conforme art. 145 do C.N.C.
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15. Multar em R$ 25,00 o jóquei E.S.Teixeira (GAROTADAREPÚBLICA) por omissão de declaração no livro de
ocorrência, conforme art. 145 do C.N.C.
16. Suspender por uma reunião o jóquei M.Boeira (EVENTO SAGRADO), por embaraçar a livre ação do
competidor CITIUS na reta de chegada, conforme art. 140 do C.N.C.
17. Comissários que atuaram na reunião do dia 27 de Janeiro de 2011, Eduardo Piovesan, Fernando Irajá Félix de
Carvalho, Flávio Mainar Gomes, José Antônio Fortes, Manoel Jahyr Pires, Mauricio Piovesan, Nelson Piovesan e
Vitor Hugo Guimarães Barnasque.
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Vitor Hugo Guimarães Barnasque

Fernando Irajá Félix de Carvalho

Presidente da Comissão de Corridas

Secretário da Comissão de Corridas

