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REQUERIMENTO Nº

Considerando, que Jogos de azar são proibidos no país, sendo
definidos pela legislação brasileira, aqueles que dependem exclusivamente da
sorte dos participantes.
Considerando, que na Cidade de São Paulo vem crescendo os
eventos e aglomerações, que por hora, estão proibidas em todo o estado, frente
ao colapso do sistema de saúde e explosão de casos de coronavírus,
respondendo seus causadores a crime previsto no artigo 268 do Código Penal,
que é o descumprimento de medida sanitária preventiva.

Considerando, que vem sendo noticiadas pela imprensa as
descobertas de diversos espaços clandestinos para esta prática, e o uso de
formas a ludibriar a fiscalização para fechamento e apreensão de máquinas e
outros equipamentos;

Considerando ainda, que os mesmo podem advir de exploração
econômica ou não, onde destacamos os clubes de poker, baladas fechadas com
jogos, casas de bingo, espaços com máquinas caça níquel, eventos com bingo ou
gincanas sociais entre outras denominações;

Matéria RDP 40/2021. Documento com assinaturas digitais múltiplas (vide certidão à folha seguinte). Sua validade pode ser conferida em
https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=305249.

Requeiro a constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito para apurar
desrespeito à Legislação de combate aos
jogos de azar bem como seus locais de
reunião no Município de São Paulo.
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Considerando, contudo, que além das vedações existe a
preocupação com as instalações sejam elas de edificação ou de operação que
podem comprometer a segurança destes frequentadores;
Assim, diante da proliferação de novas modalidades e o uso de
práticas vedadas no que tange a prática de jogos de azar na cidade se faz

Requeiro, diante das considerações, a Douta Mesa e ouvido o
Egrégio Plenário, com fundamento no artigo 33 da Lei Orgânica do Município de
São Paulo e artigo 30 e seguintes do regimento Interno da Câmara Municipal,
seja constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito, integrada por 09 (nove)
membros e com prazo de funcionamento de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis
na forma do artigo 97 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo,
com a finalidade acima apresentada.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2021.

ADILSON AMADEU
VEREADOR
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necessário sua investigação.
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