SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO 131 – 25 04 2017
ENCONTRO COM DEPUTADO FEDERAL JÚLIO LOPES
PRODUTOS DA LOTERJ
AUDIÊNCIA PÚBLICA – FRENTE PARLAMENTAR DOS LOTÉRICOS
PL 7306/2017
Prezados Empresários Lotéricos,
Conforme divulgado no COMUNICADO 129, veiculado no dia 20/04/2017, fomos recebidos
na data de ontem, pelo Deputado Federal Júlio Lopes, representante do Rio de Janeiro na
Frente Parlamentar do Lotérico, para tratarmos de vários assuntos.

Na ordem: Delegados Sindicais Basílio e Carlos Nunes, Presidente Marcelo Furtado, Deputado Federal Júlio Lopes,
Vice-Presidente Marcelo Gomes, Delegados Sindicais Eduardo e Francisco

A saber:
- Projeto de Lei 1.731/2016, de autoria do Deputado Estadual Carlos Minc, que altera a Lei
4.223/2013, colocando as casas lotéricas no mesmo patamar das agências bancárias, tendo
a obrigação de atender seus clientes com prazo de tempo incompatível com a realidade de
suas estruturas.
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O Deputado Júlio Lopes colocou sua Assessoria Jurídica à disposição do SINCOERJ para
tratamento do assunto, assim como fez contato, na nossa frente, com o Executivo do
Estado do Rio de Janeiro, solicitando que o referido projeto não seja promulgado pelo
Governador.
- Comercialização dos produtos da LOTERJ nas casas lotéricas:
O Deputado já tem agendada reunião com a Presidência da Caixa para tratamento do
assunto, onde a Diretoria do SINCOERJ também se fará presente.
- Projeto de Lei 7.306/2017, que trata da remuneração do permissionário lotérico
referente à prestação de serviços de recebimento de boletos bancários e de tarifas de
concessionárias de serviços públicos e outros.
O Deputado afirma que estará presente na Audiência Pública que tratará do assunto, assim
como fez um vídeo, juntamente com o Presidente Marcelo Furtado, convocando toda a
classe para comparecimento em massa em Brasília, no dia 23/05/2017, no auditório Nereu
Ramos, a partir das 12h, para juntos lutarmos por nossas reivindicações.
O SINCOERJ lembra que todas as orientações para a compra das passagens para participar
da Audiência Pública, estão descritas no COMUNICADO 128, de 20/04/2017, assim como
o prazo limite, que é o dia 05/05/2017.
Informamos também que todas as publicações oriundas do SINCOERJ encontram-se
postadas em nosso site para consulta a qualquer dia e hora.
A DIRETORIA
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