REQUERIMENTO Nº
DE 2015
(Do Senhor Jaime Martins)

Requer a Criação de Comissão Especial
destinada ao estudo e apresentação de proposta
para o Marco Regulatório de Jogo no Brasil.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.114, inciso IV, combinado
com a alínea m do inciso I do art.17, todos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a criação de Comissão Especial destinada a analisar e proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 442/1991 e a ele apensar todas as propostas em tramitação
na Casa, relativas ao Marco Regulatório de Jogo no Brasil, em todas as suas
modalidades.
JUSTIFICATIVA
Atualmente a prática de jogo no Brasil está restrita à Caixa Econômica
Federal e à loteria de três Estados que têm direito adquirido de forma
questionável.
Em todo o mundo a questão foi regulamentada, gerando importante
estímulo ao turismo, um grande número de empregos e uma significativa
arrecadação que, no nosso caso, poderá ser usada na educação, na saúde, na
assistência social e na preparação dos nossos jovens. A exceção tem sido o
Brasil, a Venezuela, a Guiana e alguns países do norte da África e Oriente Médio.
A presente proposta não trata, portanto, de incentivar ou fazer apologia ao jogo,
mas de buscar formas adequadas de conviver com ele.
Nos países como o Brasil, onde não há regulamentação, o jogo é praticado
irregularmente, na clandestinidade, de forma ilegal e sem arrecadação para o
Estado.
Pela razão exposta é necessário que esta Casa estude o tema e traga à
discussão as principais práticas mundialmente adotadas e aceitas em países
desenvolvidos e em desenvolvimento, que possibilitam tributações justas para o
financiamento de áreas de interesse social como saúde, segurança pública e
educação.

A medida proposta certamente possibilitará o estudo de alternativas para
combater a contravenção e permitir a prática, de forma adequada e legal, das
diversas modalidades de jogo que são uma realidade em nosso País.

Sala das Sessões, em
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