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RELATÓRIO E DECISÃO SOBRE O  
CADASTRAMENTO DE SÓCIOS CONFORME EDITAL JOCKEY Nº 01/2016   

 

 

  

 Paulo Roberto Fernandes - Vice Presidente e Diretor Secretário apresenta o relatório referente ao 

cadastramento de sócios do Jockey Club do Paraná conforme EDITAL JOCKEY Nº 01/2016. 

Vencido o prazo estipulado no referido Edital – 09 de março de 2016 para cadastramento dos sócios ali 

convocados, relatamos o que segue: 

1) Compareceram a secretaria do Jockey Club do Paraná buscando cumprir o solicitado no edital três 

sócios que vão abaixo listados: 

      LISIE BATISTA MANOELLA MORO DA SILVA 

      LISIS GRAZIELLE MORO DA SILVA 

SOLANGE MORO 

2) Todos apresentaram os documentos solicitados menos o título de sócio no original e apresentaram 

também o recibo de pagamento do título de sócio todos datados de 15 de dezembro de 2011 e 

todos no valor de R$ 70,00 (setenta reais). 

3) Tendo em vista o acima exposto  resolvo não acolher a documentação apresentada em razão da 

falta do original do título de sócio bem como não considero válido o recibo apresentado, já que 

conforme sentença judicial da 21ª Vara Cível da Comarca de Curitiba de 18 de dezembro de 2015 

/ Autos nº 318/2011 que anula a Ata da 2ª Reunião de Diretoria datada de 28 de abril de 2009 que 

autorizava a venda de títulos pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), tornando portanto inválidos 

todos os títulos adquiridos por este valor. 

4) Assim sendo, indefiro o cadastramento destes sócios.  

Publique-se a presente decisão no sítio do Jockey Club do Paraná, podendo os interessados 

interpor recurso até o 5º (quinto) dia útil seguinte a partir da publicação do presente, mediante 

protocolo presencial na Secretaria do clube nos termos do edital de convocação. 

 

Curitiba, 08 de abril de 2016. 

 

 

Paulo Roberto Fernandes  

Vice-Presidente e Diretor Secretário 
do Jockey Club do Paraná     


