REQUERIMENTO Nº
, DE 2016.
(Dos Srs. Herculano Passos e Goulart)
Requer a realização de Audiência Pública
Conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação CFT, a fim de debater os desdobramentos, as
respostas e os encaminhamentos das reivindicações
dos lotéricos sobre a recomposição imediata das
tarifas defasadas.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a Vossa Excelência, a realização de
Audiência Pública Conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação – CFT, a fim de debater
os desdobramentos, as respostas e os encaminhamentos das reivindicações dos lotéricos
sobre a recomposição imediata das tarifas defasadas, conforme itens constantes da Pauta
de Reivindicação gestada na Audiência Pública que promovemos no dia 29 de junho, do
corrente ano, e entregue à Caixa Econômica Federal nesse mesmo dia.
Na referida data, por meio de Requerimentos de nossa autoria, com a
subscrição alguns colegas, igualmente, membros deste colegiado, realizamos audiência
pública conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação - CFT, a qual contou com a
participação de cerca de 1.500 Lotéricos, no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal,
para debater o reajuste e recomposição das tarifas pagas pela Caixa Econômica Federal à
título de contraprestação pelos serviços prestados pelos lotéricos na atividade bancária de
recebimento de apostas de jogos, tarifas públicas e impostos e pagamentos de benefícios
sociais, dentre outros.
Por ocasião dos debates da defasagem e recomposição dos valores que a
Caixa Econômica Federal paga a título de contraprestação dos serviços prestados pelos
agentes lotéricos, foi apresentado um estudo relativo ao período de 2004 a 2016 que
demonstra que o salário mínimo teve uma variação de 338,46%, o Índice Geral de Preço de
Mercado – IGPM atingiu 118,29% e a recomposição média das tarifas dos lotéricos alcançou
apenas 58% no período.
Assim, faz-se necessário trazer para o debate alguns insumos operacionais
imprescindíveis que impactam a atividade bancária desenvolvida pelos empresários
1

lotéricos, tais como, mão de obra de trabalhadores contratados via CTPS, energia elétrica,
transporte de valores, segurança privada, etc.
É oportuno registrar que os agentes lotéricos são responsáveis direto pela
execução de parte considerável das transações bancárias no Brasil (44%), tais como
pagamentos de Benefícios Sociais (política pública de transferência de renda – bolsa família,
cartão cidadão – PIS, FGTS, seguro desemprego), recebimentos de impostos e de diversas
tarifas públicas e de jogos de aposta, abertura de conta corrente (inclusão bancária), etc.
Para ser mais preciso, os agentes lotéricos se apresentam como verdadeiros
“bancos” públicos de pequeno porte que trabalham com a população de baixa renda, de
importante capilaridade e capacidade de multiplicação das funções da atividade bancária, se
constituindo em pequenas agências da Caixa Econômica Federal, alcançando lugares onde
jamais uma agência bancária da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil ou de
Bancos Comerciais chegariam (Periferia das Grandes Cidades, Distritos, Subúrbios, Pequenas
Comunidades, etc.).
Na Pauta de Reivindicação consta:
a) Reivindicações dos lotéricos sobre a recomposição imediata das tarifas
defasadas (23,39% em cima das tarifas atuais – junho/2016);
b) Aditamento contratual com previsão de reajuste anual das tarifas de
serviços bancários, com base em indicadores econômicos e a responsabilização da Caixa
Econômica Federal pelos custos de transporte (carro forte) e
c) Seguro de valores para todas as Casas Lotéricas do território nacional
d) Criação de critérios claros e previstos em Portaria, para os reajustes dos
preços das Loterias Caixa, junto ao Ministério da Fazenda.
e) Repasse de todas as comissões de jogos online referentes as apostas já
realizadas e vindouras, no Internet Banking Caixa ou em qualquer outro sistema a ser
implantado pela Caixa futuramente
f) Retornar 4,5% para as lotéricas, retirado da comissão de jogos na Lei Zico
(8.672/93) e extinto com a lei 10.672, atualmente ficando com a Caixa Econômica Federal no
Fundo de Desenvolvimento de Loterias.
Por fim, os Agentes Lotéricos de toda parte do Brasil querem se fazer
presentes nessa importante Audiência Pública com a Caixa Econômica Federal, razão pela
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qual indicamos a data de 10 de agosto de 2016, quarta-feira, das 12:00 as 14:00h, no
Auditório Freitas Nobres para a sua realização, rogando a ampla cobertura e divulgação
pelos Órgãos de Imprensa da Casa.

Convidados:
1) Senhor GILBERTO OCCHI, Presidente da Caixa Econômica Federal;
2) Senhor JOSÉ HENRIQUE MARQUES DA CRUZ, Vice-Presidente de
Atendimento e Distribuição da Caixa Econômica Federal;
3) Senhora MARIA LUCIA, Presidente do Sindicato dos Lotéricos de Mato
Grosso;
4) Senhora ADRIANA DOMINGUES, Diretora de Comunicação da ALSPI –
Associação dos Lotéricos de São Paulo e Interior;
5) Senhor GILMAR CECHET, Presidente do Sindicato dos Lotéricos de Santa
Catarina; e
6) Senhor MARCO ANTÔNIO KALIKOWISC, Presidente do Sindicato dos
Lotéricos do Rio Grande do Sul.

Sala das Comissões, em

HERCULANO PASSOS
Deputado Federal
PSD-SP

de

de 2016.

GOULART
Deputado Federal
PSD-SP
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