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INDICAÇÃO N" jf)l- ,DE 202i.
(PÍopoflente: Vereador Dr. Lauri/Pros) cÂmnnn Mui'iiclpAL DE cAScAvrL

êm / le_/ê"L

Protocolo

Excelentíssimo Senhot Ptesidente da Càmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos que Íegem o art. 743 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja

encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, peÍante ao Prefeito Municipal de

Cascavel, solicitando estudos de viabilidade acetca da críaçáo da Loteria Municipal, sendo
baseado na Lei Federal 1,3.756/2018, que dispõe sobte explorar quaisquet das modalidades
lotéricas no âmbito Municipal.

É a Indicação. Sala das Sessões

Cascavel, 26 de outubrc de 2021,

Justificação

A refedda indicação tem como parte do trabalho do veteador, em auxiliar
as secretarias pàr^ urrra melhoria nas condições da população, sendo assim solicito estudos

de viabilidade acerca da cnaçáo da Lotetia Municipal, sendo baseado na Lei Fedetal
13.756/201,8, que dispões sobre explorat quaisquer das modalidades lotédcas no âmbito
Municipal.

Em que pese a relevância do Projeto de Lei "LotepaÍ", que cria o serviço
de Loteria do Paraná, encaminhado pelo Governadot Ratinho Jt à Assembléia Legislativa do
Paranâ, responsável por garanú a fiscaüzação e administração dos jogos do Estado, o
Vereador que esta subscÍeve, visando uma medida de alternattva pata a retomada da

economia local, enúe outras, vigentes eu seu teor inteiro, fotma e obieto, desde julho de

2027,ve trabalhando amaténa legislativa pâÍa pÍoposição de noÍmas para ctiaçáo do serviço
púbüco de Loteria no âmbito Municipal de Cascavel -Pr.

Por oportuno, em setembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF)

entendeu que os estados e municípios podem explota esse tipo de ptestação de sewiço. Mas

deixa clato que, â destinação da captaçáo de recursos precisam ter objetos determinados.
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Â esse respeito, merece destaque o dispositivo suplementaÍ que veÍsa
sobre produto da arecadaçào total obtida attavés da captaçào de apostas ou da venda de

bilhetes das lotedas municipais, por meio físico ou virtual, que deverá ser destinado a ações

do Esporte e Cultura.
Sendo assim, solicitaremos uma Âudiência Pública para debateÍmos essa

relevante ação que trarâbeneficios as classes ora citadas.
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