
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Deputado Federal Weliton Prado 

 

Gabinete Brasília: Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gab. 250, Anexo IV, CEP70160-900 - Brasília – DF 
Site: www.welitonprado.com.br – E-mail: falecomwelitonprado@gmail.com – Fone: (61) 3215 5250 ou (31) 997890902  

REQUERIMENTO N.º               ,de 2019 
(Do Sr. Weliton Prado) 

 

Requer a criação da Frente Parlamentar Mista 

em Defesa dos Lotéricos.  

 Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 Nos temos do artigo 15, inciso I e VIII do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados e do Ato da Mesa 69/2010, requeremos a Vossa Excelência, 

perante a mesa dessa Casa, o registro da Frente Parlamentar Mista em 

Defesa dos Lotéricos, entidade suprapartidária de cunho associativo, sem fins 

lucrativos, constituídos nos termos da ata de fundação e constituição e do 

estatuto anexos, sob a responsabilidade legal do Deputado Weliton Prado.  

 Atualmente, as 13 (treze) mil casas lotéricas que geram mais de 70 

(setenta) mil empregos diretos, atendem 120 (cento e vinte) milhões de 

pessoas pelo país.  

Em muitos Municípios, as casas lotéricas representam a única estrutura 

disponível para a prestação de serviços bancários, como recebimento do 

pagamento de contas, de salários, de aposentadorias, saques, benefícios 

sociais (como seguro-desemprego, FGTS, Bolsa Família, etc). As lotéricas 

atendem, em sua maioria, a população mais carente, que cada vez mais 

encontra restrições no atendimento prestado pelos bancos comerciais. Ainda 

que prestem serviço relevante não apenas para a população, mas serve à 

estrutura do sistema bancário nacional, os lotéricos sofrem desde muito com a 

falta de valorização e reconhecimento pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

São graves as dificuldades enfrentadas diariamente pela rede lotérica, 

que incluem um crescente desequilíbrio econômico-financeiro (representada 

pela deterioração dos repasses, pela CAIXA, dos valores relativos às tarifas e 
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aos jogos, remuneração insuficiente para a cobertura dos custos operacionais 

e de segurança, dentre outros), insegurança jurídica (principalmente com 

arbitrariedades impostas pela Caixa através de circulares), sustentabilidade do 

atual modelo de negócios lotérico (prejudicada pela exclusão de produtos do 

portfólio lotérico, como as “raspadinhas”, por melhorias no atual portfólio de 

jogos para as loterias, a redução da rentabilidade na participação dos jogos on-

line, etc) e infraestrutura de sistemas historicamente problemática 

(instabilidades e interrupções constantes de sistema, demora na manutenção 

dos terminais lotéricos, atrasos constantes na resolução dos problemas, 

lentidão do sistema afetando atendimento a clientes, etc), dentre outras. 

Desafortunadamente, o caminho da negociação e do diálogo com a 

CAIXA, há anos, vem produzindo apenas a postergação de soluções e 

continuidade dos problemas, demonstrando claramente a falta de interesse da 

CAIXA pela manutenção e valorização de sua rede lotérica. 

Dessa forma, vimos solicitar a urgente criação e instalação da Frente 

Parlamenta ora proposta para que os lotéricos possam dar continuidade ao 

inestimável serviço que prestam às camadas mais baixas da população, tendo 

através da atuação desta Frente Parlamentar, a garantia do reestabelecimento 

de sua dignidade profissional, segurança, respeito e remuneração condizente 

com seu trabalho e o risco que enfrentam diariamente. 

  

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019. 
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