Of. FEBRALOT Nº 014/2015

Brasilia, 25 de Junho de 2015.

Ao
Sr. Marcelo Furtado
DD. Presidente do SINCOERJ
Senhor Presidente,
A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS LOTÉRICAS – FEBRALOT,
representante dos interesses e direitos das empresas lotéricas em seu âmbito legal de atuação
na condição de entidade de 2º grau, vem, respeitosamente, informar que foi realizada na
cidade de São Paulo a reunião com o Grupo de Trabalho eleito na reunião do dia 18 de Junho
de 2015 realizada em Brasília com a participação de V. Sa. na qual foram deliberados diversos
assuntos, inclusive o pedido desse honroso Sindicato para que a FEBRALOT ingressasse com
ação judicial em face da CAIXA para que forneça a relação de ULs que serão licitadas, ou
fizesse a solicitação nesse mesmo sentido ao TCU, e temos a informar o seguinte.
Trata-se de matéria regulamentada pela Lei dos Permissionários em que se discute o
direito a prorrogação ou não dos contratos vigentes antes da edição da referida lei por mais 20
anos, em que a FEBRALOT juntamente com todos os Sindicatos vem trabalhando para ser
reconhecido perante todas as autoridades, seja administrativa ou judiciária.
De maneira que após intenso debate do Grupo de Trabalho o entendimento unânime
foi de que não seria pertinente nesse momento em que se quer exigir da CAIXA que não
realize nenhuma licitação das Permissões conferidas às 6.310 empresas lotéricas vir a exigir
que essa mesma empresa pública ou o TCU apresente justamente uma lista de quais
empresas seriam licitadas, pelo que não foi possível atender o pedido formulado por esse
combativo Sindicato, por meio do Ofício nº 12 apresentado no dia 18 de Junho de 2015
De qualquer forma, as ações necessárias ao reconhecimento do nosso direito já estão
em discussão e adotaremos junto com todos os Sindicatos as medidas cabíveis para cada
caso, contando com a sua compreensão, agradecemos mais uma vez o nobre apoio do
SINCOERJ em nossas ações, que visam sempre defender os interesses de nossa categoria.
Com os nossos protestos de estima e elevada consideração.
Cordialmente,

Roger Benac
Presidente da FEBRALOT
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