CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

, DE 2016

(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, venho
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 Jogos
no Brasil”. Para o referido debate solicito que sejam convidados os senhores:
-

ANDREW

(ANDY)

ABBOUD,

Senior

Vice-Presidente

(Relações Governamentais) da LAS VEGAS SAND CORPORATION.
E-mail: andy.abboud@sands.com
-

JOHN T. FOLEY, Diretor de assuntos Corporativos da LAS

VEGAS SAND CORPORATION. E-mail: jt.foley@sands.com

JUSTIFICAÇÃO
O “Marco Regulatório dos Jogos no Brasil”, atualmente, é um dos
temas mais recorrentes para a modernização do Ordenamento Jurídico brasileiro. Ao
passo que os Jogos, sob a perspectiva internacional, movem grande parte do setor de
Turismo, contribuindo para a Economia Global.
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Neste intento, a discussão sobre a regularização dos Jogos no país
necessita de uma perspectiva aprofundada do tema, sendo indispensável ouvir a
experiência de profissionais pioneiros no ramo dos Cassinos. Portanto, como
mecanismo de extrema valia para conclusões desta Comissão Especial, a presença dos
convidados enriquecerá o nosso debate.
A SANDS CORPORATION, com sede em LAS VEGAS, é uma das
maiores e principais Corporações especializadas no setor de Jogos e Entretenimento,
reconhecida globalmente. O maior destaque do grupo está em sua política de
responsabilidade social, promovendo o desenvolvimento nos países de suas filiais, bem
como o comprometimento socioambiental, observando as diretrizes do mundo
globalizado quanto ao respeito ao ecossistema global.
Inquestionavelmente, a Audiência Pública com os representantes desta
importante corporação especialista no setor de jogos e entretenimento trará imensa
adjeção aos trabalhos desta Comissão Especial.
Destarte, por meio deste, apresentamos o presente requerimento,
almejando e contando com o apoio dos nobres pares para a aprovação do mesmo.

Sala da Comissão, em_____de_________________de 2016.

________________________________________
DEPUTADO FERNANDO MONTEIRO (PP/PE)

