MEMO. nº. 36/2017 – SCOM
Brasília, 9 de maio de 2017

A Sua Excelência a Senhora
SENADORA REGINA SOUSA
Assunto: Ideia Legislativa nº. 73.119
Senhora Presidente,
Nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução do Senado Federal nº. 19 de
2015, encaminho a Vossa Excelência a Ideia Legislativa nº. 73.119, sob o título de “Reduzir
os impostos sobre games do atual 72% para 9%”, que alcançou, no período de 08/05/2017
a 09/05/2017, apoiamento superior a 20.000 manifestações individuais, conforme a ficha
informativa em anexo.

Respeitosamente,

Dirceu Vieira Machado Filho
Diretor da Secretaria de Comissões
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Ideia Legislativa nº. 73.119
TÍTULO
Reduzir os impostos sobre games do atual 72% para 9%
DESCRIÇÃO
“Atualmemte os impostos cobrados sobre games é 72%, um dos maiores do mundo. Isso causa
muitos brasileiros como eu a evitar comprar jogos, porque é tudo caro demais. Os Estados
Unidos atualmente cobram 9% de impostos sobre games, e isso causou o mercado de lá a ser o
maior do mundo de jogos. ” (sic)
MAIS DETALHES
“Sendo aprovado isso irá:
Tornar todos games e consoles quase 3x mais baratos; PS4 Pro de R$2,819.90 passa para
R$860.63.
Mais pessoas irão comprar, pois os produtos se tornam mais acessíveis.
Redução da pirataria, pois pelo preço sendo mais barato, mais pessoas irão optar por comprar
o original
Com mais pessoas comprando, a economia cresce, gerando mais dinheiro para o governo e
lojas.....” (sic)
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome: Kenji Amaral Kikuchi
E-mail: kenjikikuchi@hotmail.com
UF: Rio de Janeiro
PÁGINA DA IDEIA
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=73119

DADOS DE CONTROLE DO E-CIDADANIA:
Data da publicação da ideia: 08/05/2017
Data de alcance dos apoios necessários: 09/05/2017
Total de apoios contabilizados até a presente data: 26.743
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