CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL PL 0442/91
MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL
REQUERIMENTO Nº

, DE 2015

(Da Sr. Fernando Monteiro)

Requer, nos termos regimentais, a realização de
audiência pública, no âmbito desta Comissão, para
discutir o Projeto de Lei nº 442/1991 e apensos, que
dispõe sobre o Marco Regulatório dos Jogos no Brasil.

Senhor Presidente,
Com amparo no art. 255 do Regimento Interno desta Casa, vimos
requerer a realização de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão, para discutir o
Projeto de Lei nº 442/1991 e apensos, que dispõe sobre o “Marco Regulatório dos
Bingos”. Para o referido debate solicitamos que sejam convidados (as):
I.

Tobin

Prior

–

Vice

Presidente

Executivo

da

Fertitta

Entertainment;
II. Anthony N. Cabot – Advogado, Sócio da firma de advocacia
Lewis Roca Rothgerber, de Las Vegas;

JUSTIFICAÇÃO
O “Marco Regulatório dos Jogos no Brasil” é um tema amplo que
exige o aprofundamento nos debates desta Comissão Especial.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Neste sentido, no intento de compreender o funcionamento dos
Cassinos e do processo de legalização dos Jogos em outros países, torna-se fundamental
ouvir e discutir sobre o tema com os especialistas Tobin Prior e Anthony N. Cabot.
O convidado indicado, Tobin Prior, é atualmente Vice-Presidente
Executivo da Fertitta Entertainment, e leva em seu currículo mais de 25 anos de
experiência em turismo internacional na Indústria de Jogos. Tobin Prior foi CEO da
Kerzner Bahamas (Atlantis Resort), Presidente da divisão de Resorts da Sun
International (incluindo o Sun City da África do Sul); Prior foi Diretor em Resorts em
várias partes do mundo, incluindo África do Sul, Ilhas do Oceano Indico, Caribe,
Europa e Norte da África. Sua trajetória é marcada pela cooperação com as autoridades
de vários países do mundo no desenvolvimento e regulação da Indústria dos Jogos e
Entretenimento.
O segundo convidado indicado neste requerimento, Anthony N.
Cabot, atualmente é advogado e Sócio do Escritório de Advocacia Lewis Roca
Rothgerber em Las Vegas. Autor de diversas obras relativas ao assunto da regulação dos
Jogos em todo o Mundo, Cabot é considerado um dos principais especialistas em
Legislação e Regulação dos Jogos e trabalha há muitos anos assessorando as Grandes
Empresas e Autoridades Públicas no processo de regulamentação desta modalidade de
entretenimento.
Observada a inconteste contribuição dos convidados, formulamos o
presente requerimento, esperando contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação
do mesmo.

Sala da Comissão, em_____de_________________de 2015.

________________________________________
DEPUTADO FERNANDO MONTEIRO (PP/PE)

