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COMUNICADO 024 – 10 09 2015                                                    
 

INFORME FEBRALOT – AUDIÊNCIA PÚBLICA 03/09/2015 
 

Representantes da Rede percorrem Congresso novamente  

 
Após a realização da Audiência Pública, no último dia 03, sobre a licitação das Lotéricas na 
Câmara dos Deputados, e a realização da maior e melhor mobilização que a categoria já 
presenciou e proporcionou à categoria, os presidentes dos Sindicatos Estaduais retornaram 
ao Congresso Nacional, desta vez, para acompanhar as consequências das atividades da 
semana passada.  
A Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, FEBRALOT, estava em busca de apoio político 
para barrar as licitações e, este apoio está se concretizando através de importantes 
ferramentas legislativas. O que se apresenta como a melhor saída para a categoria, já que, a 
Caixa Econômica Federal tem sinalizado que fará o que o Tribunal de Contas, TCU, 
determinar. E, o Tribunal, por enquanto, não apresentou nenhuma mudança no acórdão nº 
925/1, que determina as licitações.  
No âmbito político as soluções estão surgindo através das seguintes ferramentas legislativas:  

(PDC 190/15) que susta os efeitos do Acordão nº 925-13/13-P, do Tribunal de Contas da 
União, órgão auxiliar do Congresso Nacional. O PDC está aguardando Despacho do Presidente 
da Câmara dos Deputados. Pelo regimento, o PDC deve ser apreciado em votação pelo 
Plenário.  
 
Acompanhe o PDC 190/15 – acesse aqui: acesse aqui 
 

12.869/13, com uma redação mais objetiva, sobre a renovação dos contratos, através do 
Projeto de Lei 2826/15. Os presidentes dos Sindicatos conseguiram, até terça, dia 09, a 
assinatura de 340 deputados, para que o Decreto Lei seja votado em caráter de urgência, no 
Plenário, sem a necessidade de tramitar pelas Comissões das Câmaras. Existe uma 
possibilidade de votação na próxima quarta-feira, 16.  
 
Clique aqui e acompanhe o PL 2826/15  
 

rovisória 
que deverá garantir a renovação dos contratos da Rede, já definindo o período dos contratos. 
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A MP será protocolada na Casa para tramitação. Será outra medida importante para a 
categoria.  
Os presidentes dos Sindicatos estão nos corredores do Congresso Nacional para continuar as 
atividades legislativas, e manter o apoio que os parlamentares já sinalizaram para a Rede.  
Ocorrendo novas informações, a FEBRALOT repassara aos Sindicatos, através de e-mail, ou 
site.  
 

Acórdão de Licitação da Rede não foi analisado na Plenária do TCU, na terça, 09  
 

 
Plenária do TCU 
  

Na plenária do Tribunal de Contas da União, TCU, o ministro relator Walton Alencar Rodrigues 
votou pela continuidade da manutenção do monitoramento do processo nº TC 004.15/2015-
2. Ou seja, o relator solicita que todos os documentos que vierem a ser produzidos sobre as 
licitações da Rede Lotérica, passarão por sua análise. Porém, o ministro Raimundo Carreiro 
solicitou vistas do processo, barrando qualquer pretensão do ministro Walton. E, importante, 
por enquanto, não houve julgamento sobre o acórdão 925/13 que trata das licitações da 
Rede. O que nos permite continuar com as atividades políticas, no Congresso Nacional.  
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Apoio parlamentar aos lotéricos marcou audiência pública na Câmara  
 

 
Parlamentares apoiando a Rede Lotérica durante Audiência 

 
A audiência pública entre parlamentares, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas da 
União, TCU, e lotéricos de todo o país ocorrida no dia 03, contou com grande apoio dos 
parlamentares. Em um evento que durou mais de duas horas, os discursos dos deputados 
direcionavam diversos caminhos para solucionar o problema.  
Pelo menos 150 deputados passaram pelo auditório Nereu Ramos, onde acontecia a 
Audiência Pública, numa demonstração clara de apoio aos Lotéricos. Citaram algumas 
medidas que poderiam ser adotadas para solucionar o problema das licitações da Rede, entre 
as principais: criação de uma medida provisória; aprovação do Decreto Legislativo para 
extinguir o acordão nº 925/13 do TCU; proposta de uma PEC com efeito suspensivo até a 
decisão final.  

 
Empresários Lotéricos acompanham o debate sobre as licitações 
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O auditório onde se realizou a audiência estava tomado por representantes lotéricos de todo 
país, que se diferenciaram com suas camisas verdes e com manifestações durante cada 
discurso. Do lado de fora, mais de três mil lotéricos faziam outras manifestações com o uso 
de faixas e bonecos pedindo uma solução e circularam pelos arredores da Câmara até a sede 
da Caixa e de lá, até a sede do TCU.  
Após a realização da Audiência Pública, os parlamentares presidentes das Comissões de 
Legislação Participativa; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e de 
Seguridade Social e Família que solicitaram a Audiência da Rede, a vice-presidência da Caixa, 
e os diretores da FEBRALOT, participaram de uma reunião com o presidente do Tribunal de 
Contas da União, ministro Aroldo Cedraz. Nesta ocasião, os representantes do TCU 
sinalizaram uma possibilidade de adiar os prazos do acórdão, das licitações.  
  
Na ocasião, o deputado federal Nelson Marquezelli (PTB/SP) apresentou na o Decreto 
Legislativo para derrubar o acórdão do TCU, uma maneira de extinguir, através do legislativo, 
o trâmite da licitação.  
 
Confira outras matérias sobre a Audiência Pública da Rede Lotérica  

Licitações de casas lotéricas vão ser tema de debate na Câmara – Clique aqui 

 

Lotéricos fazem manifestação contra licitações de estabelecimentos – Clique aqui. 
 
 

Manifestação em Brasília comprova união dos empresários  
 

 
Lotéricos em passeata para o prédio da Caixa 
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Enquanto no auditório onde estava sendo realizada a Audiência Pública parlamentares de 
diretores sindicais debatiam sobre a licitação, na parte externa da Câmara, os empresários 
lotéricos do país, tomavam conta das ruas doa arredores em manifestação contra a Caixa 
Econômica Federal.  
Com camisetas verdes, e os dizeres “Lotéricos unidos – respeito à Lei 12.869/13” o ao fazia 
jus à mensagem que eles escolheram como foco da manifestação. Unidos, pelo menos três 
mil empresários de todo o país, caminharam até a sede da Caixa Econômica Federal, com 
faixa, cornetas, bandeiras, carros de som, como forma de protesto.  
Usaram o que puderam, para representar o embate contra a Caixa, até mesmo um grande 
boneco usando as mesmas roupas dos manifestantes, foi simbolicamente enforcado, pela 
“Caixa”. Maças foram distribuídas por uma bruxa, que também representavam as 
promitente. Numa alusão de que, tudo o que vem da mão da Caixa, precisa ser recebido com 
desconfiança.  
Do prédio da Caixa, os manifestantes se dirigiram ao prédio do Tribunal de Contas da União, 
para apoiar uma reunião que aconteceria entres os representantes da Rede, naquela tarde.  

 

Agradecimento aos parlamentares  
 
Os presidentes dos Sindicatos e os Lotéricos podem aproveitar a ocasião para agradecer aos 
parlamentares que apoiaram a Rede Lotérica.  
Estão disponíveis no site da Federação dois modelos de cartas. Um para ser enviado pelos 
presidentes dos Sindicatos e, outro modelo para ser enviado pelos LOTÉRICOS. Além dos 
modelos, está disponível também, a relação dos nomes e e-mails dos parlamentares que 
estiveram presentes na Audiência da Rede.  
 
A DIRETORIA. 
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