Ata da Reunião do Conselho de Juízes de Criação CBPA

Aos dezesseis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete, na cidade de Piracaia – SP
no Clube do Trote, digo Sociedade Paulista do Trote, primeira chamada ás 18:00 horas, segunda
chamada 18:30 horas.
Iniciado os trabalhos colocou-se em discussão a exigência do IPO 1 como pré- requisito para ser
V.A em 2018, tendo sido aprovado a sugestão, de aguardar a oficialização por parte da WUSV,
uma nova prova para Seleção.
O item relacionado a exame de DNA, ficou definido que permanecerá a colheita para análise e
arquivamento no Banco de Dados da S.V, também aprovado a inclusão do Árbitro Augusto Cruz
Júnior no grupo de Juízes autorizados para colheita de sangue para analise DNA.
A obrigatoriedade da prova de proteção permanecerá em todas as exposições. Em seguida, foi
debatido e rejeitado, a proposta de aposentadoria dos julgamentos, os árbitros acima de setenta
anos de idade. As diretrizes da criação, foi definido que todos juízes, devam estar sempre
atentos aos problemas de fragilidade de ligamentos posteriores, sendo recomendado privilegiar
os exemplares que mostrarem maior firmeza. Foi definido que árbitros oriundos de outros
Clubes Nacionais, não mais poderão se integrar ao quadro de árbitros do Clube Brasileiro do
Pastor Alemão, em razão da reunião de Vinte e Oito de Maio de Dois Mil e Dezessete, entre
CBKC, CBPA, e SBCPA e de fatos decorrentes desta reunião. O item de intermediação de
atividades comerciais não foi debatido, tendo em vista o horário avançado, ficando para outro
momento através e-mail. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata por mim, José
Carlos da Silveira, que secretariei, que assino com todos os demais árbitros presentes.
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