
 

Inf. Febralot 17/09/15 

Câmara elabora mais duas propostas em favor das Lotéricas 

As Casas Lotéricas do país estão contando com o apoio de diversos deputados federais, como uma 
ferramenta para barra a licitação da categoria. Ao todo são cinco propostas legislativas em 
tramitação na Câmara dos Deputados, recentemente, foram protocoladas duas novas propostas. 

O deputado Milton Monti (PR/SP) protocolou o PDC nº 209/15, que torna sem efeito, o acórdão do 
TCU. E o deputado Beto Mansur (PRB/SP), protocolou o projeto de lei nº 2994/15 aplicando um novo 
prazo de contratos para todas as lojas da Rede, mesmo as licitadas antes da Lei nº 12.869/13. 

Além deles, há outras três propostas em tramitação na Câmara. O PDC nº 190/15 de autoria do 
deputado federal Nelson Marquezelli (PTB/SP), que susta os efeitos do acórdão do TCU, o PDC nº 
211/15 do deputado Beto Mansur, que susta as licitações da Caixa, o projeto de lei nº 2826/15 do 
deputado Antônio Goulart (PSD/SP), que elabora uma nova redação para a Lei dos Lotéricos, e a 
emenda à Medida Provisória nº 691/15, do deputado federal Pompeo de Mattos (PDT/RS), que 
define um novo prazo do contrato de permissão da Rede. 

Todos os projetos estão com requerimento de votação com urgência, quando é colhida a assinatura 
dos líderes partidários, para conseguir que as propostas sejam votadas direto no Plenário, sem a 
necessidade de tramitar pelas Comissões temáticas da Câmara.  

Uma vez por semana, os líderes partidários se reúnem para definir o que será votado pelos 
parlamentares. Na reunião de terça-feira, 15, ficou decidido a votação dos requerimentos de 
urgência, na próxima reunião de liderança, na terça, 22. Ocorrendo a votação do requerimento, as 
propostas podem ser votadas no mesmo dia, ou, no dia 22. 

 

Confira as propostas legislativas em favor da Rede Lotérica, que estão 

em tramitação na Câmara dos Deputados 
Deputado Federal Nelson Marquezelli (PTB/SP) 
Autor do PDC nº 190/15  
O texto susta os efeitos do Acordão nº 925-13/13-P, do Tribunal de Contas da União, TCU, órgão auxiliar do 
Congresso Nacional. O PDC está aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados e, já conta com 
requerimento para ser votado com urgência pela Casa. Pelo regimento, o PDC deve ser apreciado em votação pelo 

Plenário. Caso seja aprovado, as licitações seriam suspensas automaticamente. 

 Acompanhe o PDC 190/15 – acesse aqui 

 Confira o requerimento de urgência – clique aqui 

Todos as propostas legislativas são importantes para a Rede Lotérica. Não precisa ficar a cargo do 

empresário, definir qual projeto merece maior atenção, pois, os parlamentares têm todo o 

conhecimento necessário para definir qual texto é mais adequado para atender a nossa demanda. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1712330
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_requerimentos?idProposicao=1712330


 

Deputado Federal Milton Monti (PR/SP) 
Autor do PDC 209/15  
O texto torna sem efeito o processo licitatório de 6.104 (seis mil, cento e quatro) Unidades 
Lotéricas realizado pela Caixa Econômica Federal. Está aguardando o Despacho do Presidente da 
Câmara. Pelo regimento, o PDC deve ser apreciado em votação pelo Plenário. 

 Clique aqui e confira o PDC do Milton Monti 

 

 
Deputado federal Beto Mansur (PRB/SP) 
Autor do PDC 211/15 
O texto susta os efeitos do aviso publicado em 5 de agosto de 2015, na seção 3 do Diário Oficial da 
União, pela Gerência Nacional Gestão Parceiros da Caixa Econômica Federal e de todos os atos 
derivados do mencionado aviso, bem como susta todos os atos da Caixa Econômica Federal voltados 
a licitar unidades lotéricas fundamentados no, ou referidos ao Acórdão nº 925/2013 - TCU Plenário, 
Ata nº 13/2013, Sessão de 17/04/2013 - TC 017.293/2011 - 1. 

     Acompanhe o PDC no site da Câmara – clique aqui 

 

 

Deputado federal Antônio Goulart (PSD/SP) 
Autor do PL nº 2826  
O conteúdo modifica o parágrafo único da lei nº 12.869/13, com uma redação mais objetiva, sobre 
a renovação dos contratos, através do Projeto de Lei 2826/15. Os presidentes dos Sindicatos 
Estaduais conseguiram a assinatura dos líderes de bancada para que o Decreto Lei seja votado em 
caráter de urgência no Plenário, ou seja, sem a necessidade de tramitar pelas Comissões da 
Câmara.  

 Clique aqui e acompanhe o PL 2826/15 

 
Deputado Beto Mansur 
PL 2994/15 
Apensado ao PL 2886/15, o texto modifica a redação do 2º ao art. 3º da Lei nº 12.869, definindo que § 2º A prorrogação automática prevista no inciso 
VI e o disposto no § 1º aplicam-se às permissões lotéricas outorgadas antes da data de publicação desta Lei, ainda que não tenham sido efetivadas por 
meio de licitação. 

 Clique aqui e acompanhe o PL 2994/15 

 Confira o vídeo que o Deputado Beto Mansur publicou em sua Fanpage explicando sobre a criação do Projeto de Lei 

https://www.facebook.com/betomansur/videos/1016625378369723/?fref=nf  

 

 
Deputado Federal Pompeu de Mattos (PDT/RS) 
Emenda proposta pelo à Medida Provisória nº 691/15 
Através da emenda proposta pelo deputado federal Pompeu de Mattos (PDT/RS) à MP 691 [que trata a 
administração, a alienação, a transferência de gestão de imóveis da União e seu uso para a constituição 
de fundos] os contratos da Rede a partir de 1998 devem contar com o prazo de vigência para 2038, 
quando então, passariam a ocorrer as primeiras licitações da Rede. Por se tratar de uma MP, o texto 
tramita no Senado Federal, sob condição de Comissão Mista (Câmara + Senado). A MP está aguardando 
a instalação da Comissão para votação. 
 Acompanhe o andamento da MP no site do Senado Federal – clique aqui 

 

Como apoiar a tramitaça o das propostas 
A distância, através da internet, os empresários lotéricos conseguiram mobilizar os deputados 
federais de maneira simples e resultado prático, ao enviar os e-mails para os gabinetes dos 
parlamentares. 

Nesta ocasião, além de agradecer aos autores das propostas que foram criadas, a situação pede que 
os líderes partidários aprovem a votação dos projetos e caráter de urgência, e ao incluí-los na pauta, 
que as propostas sejam votadas em favor da Rede.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1715652
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1716140
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1700983
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1724770
https://www.facebook.com/betomansur/videos/1016625378369723/?fref=nf
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122931


 

Como exemplo, segue um modelo de e-mail que pode ser enviado aos Deputados.  

Exmo. Sr. Deputado Federal, 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração, para a aprovação das propostas favoráveis às Casas 
Lotéricas, que está tramitando na Câmara dos Deputados.  

Para isso, pedimos que solicite ao representante da bancada do seu partido, para que ele seja 
favorável às propostas legislativas que, oportunamente, serão apresentadas durante a próxima 
reunião de lideranças, na terça-feira, 22. 

Contamos com a mesma atenção, na ocasião que os projetos forem apresentados para votação em 
Plenário.  

As Casas Lotéricas do Brasil contam com sua atenção. 

Atenciosamente,  

Nome do Lotérico – Da Loja – Cidade/UF 

 

Quero ir para Brasí lia? O que faço? 
Semana que vem, deve ocorrer a votação das propostas em favor da Rede, que estão em tramitação 
na Câmara dos Deputados. Diante do dinamismo e do regimento interno da Casa os Sindicatos 
Estaduais não têm capacidade de confirmar a data da votação dos projetos e, por isso, não estão 
coordenando nenhuma mobilização da Rede. Uma situação inversa ao dia 03 de setembro, quando 
o deputado Nelson Marquezelli (PTB/SP) confirmou a data da realização da Audiência Pública da 
categoria, e a Rede Lotérica do país, proporcionou uma das maiores e melhores mobilizações na 
Câmara. O cenário é diferente.  

O empresário lotérico que tiver interesse em viajar para Brasília, sabendo das incertezas das datas, 
pode aproveitar a ocasião para visitar os gabinetes dos deputados, pelo menos os dos seus estados, 
para agradecer o apoio, conversar, pedir a participação dele no Plenário, quando as propostas das 
Lotéricas entrarem em votação.  

Brasília, 17 de setembro, de 2015 

A votação dos projetos está sujeita à agenda dos deputados e do regimento interno da Câmara, por isso, 

os Sindicatos não vão preparar algo semelhante ao dia da Audiência Pública. Todo apoio é bem-vindo, mas 

desta vez, não é necessário a manifestações em frente aos prédios da Câmara dos Deputados. A atuação 

pode ser feita através da Internet, ou, com visitas aos gabinetes. 

 


