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PROCESSO Nº 21034.014110/2020-93

 

INTERESSADO(A): JOCKEI CLUB DO PARANÁ

Assunto: Classificação do Jockey Club do Paraná.

 

1. Trata-se de solicitação, pelo Jockey Club do Paraná, de alteração de sua classificação de hipódromo Categoria C para
Categoria B. Para tanto, consta o Movimento Geral de Apostas (MGA) daquele Jockey no ano de 2020 (13153762) e o número de páreos
realizados no mesmo ano (14006743). 

2. A área técnica desta Coordenação-Geral informou aguardar posicionamento da câmara setorial de equideocultura para
definição dos critérios a serem adotados para a reclassificação dos hipódromos (13394938). Em 18 de fevereiro de 2021,
foram aprovados, durante a reunião ordinária da CS de equideocultura, os critérios do MAPA para classificação de hipódromos, conforme
segue:

2.1. Categoria A:

a) Número de páreos realizados no ano, conforme informado no MGA, acima de 500; e

b) Volume de apostas mínimo de R$ 10.000.000,00/ano, conforme informado no MGA.

2.2. Categoria B:

a) Número de páreos realizados no ano, conforme informado no MGA, de 100 a 499; e

b) Volume de apostas entre R$ 1.000.000,00 e R$ 10.000.000,00/ano, conforme informado no MGA.

2.3. Categoria C:

a) Número de páreos realizados no ano, conforme informado no MGA, até 100; e

b) Volume de apostas abaixo de R$ 1.000.000,00/ano, conforme informado no MGA.

3. Desta forma, considerando o número de páreos e volume de páreos realizados no ano de 2020 pelo Jockey Club do Paraná,
esta en�dade preenche os requisitos para reclassificação na Categoria B.

 

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELLA ALVES TEIXEIRA, Coordenador Geral de Produção Animal, em 22/02/2021, às
18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14006747 e o código CRC E3E6B434.

Referência: Processo nº 21034.014110/2020-93 SEI nº 14006747

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

