Ano III - COMUNICADO 61 – Sexta-feira, 6 de novembro de 2020
REUNIÃO
SINCOERJ E O CANDIDATO A PREFEITO DO RIO DE JANEIRO EDUARDO PAES
PERGUNTAS E RESPOSTAS DE INTERESSE DA CLASSE
Prezados Empresários,
No dia 5 de novembro, o SINCOERJ esteve reunido com o candidato a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, Srº Eduardo Paes, onde também participaram alguns
Empresários Lotéricos.
Na ocasião foram feitas perguntas ao candidato sobre demandas da classe lotérica, que
se comprometeu a nos apoiar, quando a necessidade assim o exigir.

Vice-Presidente Marcelo Gomes, Eduardo Paes e empresários

Este comunicado é meramente informativo, para que todos possam entender o trabalho
desenvolvido pelo SINCOERJ na busca de melhoria que possam agregar ao nosso
negócio.
A DIRETORIA
Seguem abaixo as perguntas feitas pelo SINCOERJ e as respostas do candidato:
Prezados Presidente e Vice Presidente do Sindicato das Casas Lotéricas do Estado do Rio
de Janeiro.
A respeito das perguntas me enviadas pela Categoria representada por este Sindicato
respondo a seguir me comprometendo com a Categoria Lotérica do Município do Rio de
Janeiro se eleito Prefeito a resolver os problemas me relatado.
1- PERGUNTA SINCOERJ:
Referente ao recebimento de IPTU e Impostos Municipais, a Rede Lotérica sempre
foi o maior ponto de recebimento destes impostos, sempre atendemos muito bem
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aos contribuintes, sempre tivemos estreita relação com os mesmos que são nossos
clientes, a atual gestão da Prefeitura encerrou este convênio de décadas sem
justificativa, acarretando aos Lotéricos e a população prejuízos.
O Senhor pretende retornar este convênio ao acesso a população, facilitando o
pagamento do contribuinte ?
RESPOSTA CANDIDATO EDUARDO PAES:
Senhores , em minha gestão passada quando fui por 8 anos Prefeito do RJ, sempre
dei importância a este convênio com a Caixa Econômica Federal / Lotéricos, por
entender que o contribuinte e cidadão carioca teria que ter facilidade para pagar
seus impostos municipais, e devido a capilaridade desta rede este convênio é de
suma importante para a Prefeitura, sendo assim me comprometo a REATIVAR este
convênio .
2- PERGUNTA SINCOERJ:
Referente ao enquadramento das Casas Lotéricas na listagens de empresas que
necessitam de pagar a contribuição da Vigilância Sanitária e sofrer com constante
fiscalização dos mesmos, essa cobrança se iniciou no ano de 2019 , nunca antes
fomos obrigados a pagar ou se enquadrar , pois, nosso segmento é de Serviço, não
temos vendas de produtos alimentícios , não temos estoques de qualquer
natureza.
O Senhor pretende desenquadrar nosso segmento nesta obrigatoriedade e
retornar o que era antes do ano de 2019 ?
RESPOSTA CANDIDATO EDUARDO PAES:
Senhores , durante os anos de minha Gestão a frente da Prefeitura quando era
Prefeito não obrigávamos a cobrança em todas as Empresas, entendo que a
cobrança e a fiscalização da Vigilância Sanitária são de suma importância , porém,
não há cabimento ser para todos os CNPJs , no caso específico das Casas Lotéricas
vamos rever este ato e esta cobrança, pois se trata de uma empresa de Serviços e
não de Alimentos .
Senhores Representantes das Casas Lotéricas do RJ, assumo aqui compromisso sendo
eleito Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro nas próximas eleições de trabalhar para o
melhor para o cidadão carioca e de rever os atos praticados atualmente que estão
trazendo ônus a todos.

