
ORIGINAL COM ASSINATURA 

PORTARIA JOCKEY 09/2015 
 
DIVULGA O ROL DE MESÁRIOS PARA 
PARTICIPAREM DAS ELEIÇÕES DO 
JOCKEY CLUB DO PARANÁ 

 
O Dr. Joaquim José Grubhofer Rauli, 
Interventor Judicial do Jockey Club do 
Paraná, em cumprimento ao disposto no §1º 
do art. 14 do Edital JOCKEY 09/2015, baixa 
a seguinte: 

 

 

 

P O R T A R I A  

 

Art. 1º Diante da inscrição de uma única legenda concorrente ao pleito e visando melhor 

conduzir os trabalhos durante a votação, ficam instituídas três mesas receptoras, cuja 

composição e competência são definidas na forma deste artigo. 
 

§1º. Fica divulgada a relação dos sócios mesários que comporão as mesas receptoras, 

conforme abaixo: 
 

Primeira mesa:   Presidente: SEBASTIÃO CARNEIRO DE SOUZA (sócio) 

    1º Mesário: SANDRA MARA PIOTTO (sócia) 

    2º Mesário: LUIZ ANTONIO MOLLETA (sócio) 
 

Segunda mesa:   Presidente: DARIU LOPES PEREIRA FILHO (sócio) 

    1º Mesário: DANIELLE GUSSO FAGUNDES (sócia) 

    2º Mesário: ANGELA CRISTINA PIOTTO (sócia) 
 

Terceira mesa:  Presidente: GUIDO SCHILLE (sócio) 

    1º Mesário: PATRICIA MARINONI (sócia) 

    2º Mesário: REGINA BURGER PALMA ROCHA (sócia) 
 

§2º. Para eventualidade de substituição de qualquer dos mesários titulares, ficam desde logo 

nomeados os sócios HENRIQUE MEHL AMANCIO, LUIS FERNANDO COELHO BASTOS, e 

NEY CARLOS FORBECK DE CASTRO FILHO, para compor as mesas receptoras em que for 

necessária tal substituição, devendo tal constar no Boletim de Urna. 
 

§3º. Ficam designadas, ainda, as pessoas abaixo, da estrita confiança do Interventor Judicial, 

para auxiliar quaisquer das mesas nos trabalhos de recepção de votos, e bem assim para 

substituir os membros titulares e/ou suplentes na hipótese de ser necessária a recomposição 

do número de integrantes das mesas receptoras durante a votação, devendo tal constar no 

Boletim de Urna: 

 - GUILHERME DO AMARAL GALDAMEZ (não sócio) 

 - KAROLINE KOPP RICKES (não sócia) 

§4º. A distribuição dos sócios nas mesas receptoras dar-se-á da seguinte forma: 

Primeira mesa:   Sócios categoria OURO (Letras A – Z) 
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Segunda mesa:   Sócios categoria EFETIVO (Letras A – I) 

Terceira mesa:  Sócios categoria EFETIVO (Letras J – Z) 

 

Art. 2º Após concluída a votação, e lavrado o respectivo Boletim de Urna, cada mesa 

receptora de votos será imediatamente convertida em Mesa Apuradora, preferencialmente na 

composição em que se encontrar quando do encerramento, de modo a proceder a apuração 

dos votos da respectiva Urna de Votação na forma do Edital JOCKEY 09/2015. 

 

Art. 3º Fica nomeado o Advogado DANIEL ROGÉRIO DE CARVALHO VEIGA (OAB/PR 

75.836) para exercer a função de Assessor Jurídico das Eleições, cabendo-lhe prestar auxílio e 

orientação a todos que atuem na organização e realização do pleito. 

 

Art. 4º Dê ciência aos interessados para que produza os seus efeitos. 

Publique-se em sítio eletrônico. 

 

Curitiba, 09 de novembro de 2015. 

 

 

Joaquim José Grubhofer Rauli 
Interventor Judicial 


