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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINCOERJ – SINDICATO DOS COMISSÁRIOS 
E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
Às 20:00 horas do dia 28 de Agosto de 2015, o Presidente do SINCOERJ o Srº Marcelo Furtado 
de Araújo, em segunda e última convocação, no clube Casa dos Açores do Rio de Janeiro/RJ, 
situado na Avenida Melo Matos, nº 25, Tijuca, iniciou a Assembléia Geral Extraordinária. 
O Presidente convidou para presidir os trabalhos o Srº Marcelo Gomes de Oliveira e para 
secretário o Srº Maurício Raposo de Oliveira, Assessor da Presidência, o que foi aceito pela 
unanimidade dos presentes. O Srº Marcelo Gomes de Oliveira fez a leitura do edital de 
convocação desta AGE e passou a palavra para o Srº Marcelo, Presidente do sindicato que deu 
início à discussão da respectiva ordem do dia. 
 
Para compor a mesa foram chamados os seguintes delegados sindicais: Srº Basílio, do Sul 
Fluminense/RJ, Srº Ronaldo, da Zona Oeste/RJ, Srº Mário, de Niterói e São Gonçalo e o Srº Luis 
Cláudio, da Região dos Lagos. 
 
O vice-presidente Marcelo Gomes fez comunicação do detalhamento da Audiência Pública em 
Brasília, a ser realizada no dia 03/09/2015, 
Preparativo pessoal básico: 
Foi informado por pessoas experientes a esta atividade de movimentação democrática que é 
importante que todos utilizem roupa leve, boné ou viseira, garrafa d’água, barra de cereal e, 
chamo a atenção para que, antes de sair do aeroporto que todos utilizem o banheiro, tendo em 
vista que o auditório onde será realizada a audiência não consta com estrutura suficiente a um 
grupo muito grande de pessoas e, que por conta do tempo que pode durar, entre 2 e 3 horas; 
Deslocamento: 
O SINCOERJ contratou, inicialmente, 3 ônibus para realizar o translado aeroporto/Congresso. 
Os ônibus estarão disponíveis no aeroporto a partir das 7:30hs até 10:00hs com dois 
coordenadores, sendo 1 para efetivar o agrupamento e que estará com uma plaqueta escrita 
SINCOERJ e o outro, comandará o deslocamento dos lotéricos de dentro do aeroporto para o 
ônibus; 
Ressaltamos que quem chegar em dias anteriores deverá arcar com seu próprio deslocamento; 
Se for confirmado a ida ao Palácio do Planalto, nos deslocaremos a pé, distante em torno de 
500m; 
Após a possível saída do Palácio do Planalto nos deslocaremos, de ônibus, à Matriz da Caixa, 
onde continuaremos com nossa manifestação; 
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Após a saída da Caixa, os ônibus estarão disponíveis para quem desejar retornar ao aeroporto, 
até às 17:hs; 
No Congresso: 
A abertura do auditório Nereu Ramos, portaria anexo II, entrada pela lateral será às 08:30hs. 
Não há necessidade de credenciamento para entrada no auditório. Pode chegar e adentrar; 
São 700 lugares e a previsão de pessoas é em torno de 2.000; 
Quem não entrar participará da manifestação do lado de fora, com carro de som, faixas, 
buzinaço, vuvuzela, cornetaço, etc.; 
No andamento da audiência pública não será possível a manifestação através de perguntas do 
público, apenas dos deputados e senadores; 
As camisetas serão distribuídas na entrada do auditório; Não ficaram prontas e seriam 
entregues aqui no RJ na 3ª-feira; por isso solicitamos que fosse entregue em Brasília; 
Estão liberadas para os senhores levarem o que desejarem para este ato, com exceção de faixas 
contra partidos políticos, Presidência da República; Contra a Caixa está liberado; 
Atos a serem realizados pelos lotéricos nas suas lojas no dia desta audiência. Ficou decidido na 
AGE da FEBRALOT, em SP, que todos os lotéricos deverão paralisar o atendimento ao público 
no horário de 10hs às 12:00hs; Neste dia todos os funcionários deverão trajar camisas pretas e 
o lotérico deverá colocar faixas pretas em suas lojas; será enviado por email, pelo sindicato, 
cartaz modelo A4 com dizeres sobre a nossa causa, para colocação nos guichês; 
Está disponível no site e/ou enviado por email: 

- carta modelo de lotéricos para os deputados com os emails de todos os deputados e 

senadores; importante o maior nº possível de envios para fortalecer a presença dos 

deputados; 

Abaixo assinado: 
- será enviado por email um modelo para ser impresso de um abaixo assinado o qual o lotérico 
deverá garimpar junto ao maior nº de clientes possíveis, com a intenção de conseguirmos 
1.500.000 de assinaturas; 
- outro abaixo assinado apenas por empresário, disponibilizado na web. Aguarde comunicado; 
 
O Presidente Marcelo Furtado, comunicou a todos sobre a Arrecadação para a FEBRALOT 
referente à contratação do Drº Ives Gandra: 
 O sindicato elaborou boleto bancário para que sejam identificados os pagamentos, sendo 
repassados para a FEBRALOT. 
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O valor do boleto será de R$ 550,00 sendo que: 

- R$ 500,00 a ser repassado à FEBRALOT; 

- R$ 50,00 para cobrir as duas audiências públicas; 

 - boleto este que será enviado por email, a partir de 3ª-feira, dia 01/09/2015; Será anexado 

no processo a listagem dos lotéricos filiados e pagantes; 

O Presidente iniciou a avaliação das propostas dos advogados, informando como se procederá 
cada apresentação. 
Os advogados serão chamados para a apresentação da sua proposta de trabalho. No máximo 
20min para a apresentação. No momento da explanação dos advogados os custos não serão 
abordados, assim como não será permitida nenhuma pergunta ou questionamento aos 
mesmos. Posteriormente serão repassados os custos pelo representantes lotéricos que estão 
apresentando o advogado e, seguidamente, após a saída dos advogados, partiremos para a 
aprovação da proposta mais votada, a ordem de apresentação foi definida por sorteio. 
O primeiro advogado a se apresentar foi o Drº Tiago, do escritório do Drº Sylvio Capanema, 
indicado pela Lotérica Monyke. 
O segundo advogado a se apresentar foi o Drº Marcelo, do escritório Stüssi Neves Advogados, 
apresentado pelo Lotérico Mário. 
O terceiro e último advogado a se apresentar foi o Drº Laerte, apresentado pelo Lotérico Carlos. 
Após a apresentação dos advogados os mesmos se retiraram e os seus representantes 
apresentaram a proposta financeira de cada um. 
A Lotérica Monyke, apresentou a proposta de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), do escritório 
do Drº Sylvio Capanema, para as ações coletivas a serem impetradas de impugnações dos editais 
de licitação. 
O Lotérico Carlos, apresentou a proposta de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), do escritório 
do Drº Laerte, para as ações coletivas a serem impetradas de impugnações dos editais de 
licitação. 
A proposta de orçamento do escritório Stüssi Neves Advogados, do Drº Marcelo, não ficou claro 
para os presentes, causando dúvidas e, ficou decidido pela maioria dos presentes não colocar 
em votação para a escolha. 
O Presidente colocou em votação e pela grande maioria dos presentes foi escolhido o escritório 
do Drº Sylvio Capanema. 
Foi informado que o Sindicato irá comunicar a todos os Lotéricos a escolha na AGE da 
contratação do escritório, e que o lotérico deverá confirmar a sua adesão, após a finalização do 
número de adesão, será emitido um boleto para pagamento. 
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O vice-presidente Marcelo Gomes, informou que somos 583 Lotéricos não licitados no Estado 
do Rio de Janeiro, se todos aderirem o valor será de +ou- R$ 1.000,00 para cada lotérico e, caso 
este número de adesão seja de +ou- 300 lotéricos, o valor para cada será de R$ 2.000,00. 
O vice Presidente informou que fará parte anexo desta ata, a proposta do escritório do Drº 
Sylvio Capanema. Segue link para baixar a proposta vencedora: 
 
http://www.sincoerj.com.br/downloads/proposta.rar 

 
Assuntos Gerais: 
 
O Vice Presidente leu para todos o convite da Audiência Pública no Estado do Rio de Janeiro, a 
ser realizado no dia 01/09/2015, agradeceu aos empresários envolvidos que conseguiram 
através do Dep. Paulo Ramos esta audiência. Foi solicitada a presença do maior nº possível dos 
empresários lotéricos, inclusive seus familiares. 

 

Assim sendo por volta das 22:30horas, como nada mais havia a ser tratado, foi dada como 
encerrada a AGE, que após lerem e concordarem, vai assinada por todos os presentes, lista 
anexa, que foi redigida por mim, Mauricio Raposo de Oliveira, secretário da presente sessão. 
 
 
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015 
 
 
 
 
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA                                                        MAURICIO RAPOSO DE OLIVEIRA 
        Presidente da mesa                                                                                          Secretário                                                                                                          
 
 
 
 

MARCELO FURTADO DE ARAÚJO 
PRESIDENTE DO SINCOERJ 
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