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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 2ª Reunião da Comissão Especial destinada a proferir 

parecer ao Projeto de Lei nº 2.303, de 2015, do Sr. Aureo. 

 Encontra-se à disposição das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados cópia da 

ata da 1ª reunião, realizada no dia 30 de maio. Pergunto se há necessidade de 

leitura da referida ata. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Peço dispensa, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Não havendo 

discordância, fica dispensada a leitura da ata, a pedido do Deputado Aureo. 

 Pergunto se algum Parlamentar deseja corrigir a ata. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira corrigi-la, em votação. 

 Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Comunico aos Srs. Deputados que, de acordo com o art. 119, caput, inciso I e 

§1º do Regimento Interno, o prazo de apresentação de emendas ao projeto é de 5 

sessões. 

 Conforme acordado em nossa primeira reunião, determino a abertura do 

prazo para a apresentação de emendas ao projeto por 5 sessões a partir do dia 9 de 

junho de 2017. 

 Informo que foram recebidos e considerados lidos os seguintes expedientes: 

 Ofício nº 134, de 2017, da Liderança do PP, que indica os Deputados Julio 

Lopes e Ricardo Izar para titulares e o Deputado Hiran Gonçalves para suplente 

desta Comissão; 

 Oficio nº 399, de 2017, da Liderança do PMDB, que desliga o Deputado 

Newton Cardoso Jr. da vaga de titular e o indica para ocupar vaga de suplente; e 

desliga o Deputado Celso Pansera da vaga de suplente e o indica para ocupar vaga 

de titular desta Comissão Especial; 

 Ofício nº 65, de 2017, da Liderança do PTdoB, que indica o Deputado Silvio 

Costa para titular desta Comissão Especial; 

 Ofício nº 407, de 2017, da Liderança do PMDB, que indica o Deputado 

Alexandre Serfiotis para suplente desta Comissão Especial;  
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 Ofício nº 19, de 2017, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, 

que designa o Consultor de Orçamento Antonio Carlos D’Avila Carvalho Junior, 

Ponto nº 8.189, para prestar assessoramento a esta Comissão Especial; 

 Memorando nº 122, de 2017, da Consultoria Legislativa, que designa o 

Consultor Legislativo Luiz Humberto Cavalcante Veiga, Ponto nº 6.714, para prestar 

assessoramento técnico-legislativo a esta Comissão Especial. 

 Consultores, sejam bem-vindos! 

 Passamos agora à apreciação do seguinte requerimento: 

 Requerimento nº 1, de 2017, do Sr. Expedito Netto, que requer a realização 

de audiência pública para debater os impactos das moedas virtuais, em especial a 

Bitcoin na economia brasileira, com a presença dos seguintes convidados: Jorge 

Rachid, Secretário da Receita Federal do Brasil; Ilan Goldfajn, Presidente do Banco 

Central do Brasil; Marcelo Miranda, Diretor Executivo da FlowBTC; e João Gondim, 

Prof. de Ciência da Computação. 

 Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento e Relator 

desta Comissão Especial, Deputado Expedito Netto. 

 O SR. DEPUTADO EXPEDITO NETTO - Sr. Presidente, eu gostaria de incluir 

mais dois nomes da mesma importância entre os convidados. Seria o Sr. Fernando 

Ulrich, economista e autor do único livro brasileiro sobre a Bitcoin, Bitcoin — A 

Moeda na Era Digital; que mantém um blog sobre o assunto no portal da InfoMoney 

e ministra palestras em universidades, para empresários, em eventos de TI, como no 

Banco do Brasil, CVM e XP Investimentos. 

 Gostaria de convidar também o Sr. Marcos Henrique, sócio da FoxBit, que é 

uma empresa brasileira legalmente registrada que atua no mercado financeiro 

nacional e internacional, com implicações, soluções e segurança específicas para o 

mercado de criptomoedas. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Consulto o Plenário se 

algum Deputado deseja encaminhar contra a matéria. (Pausa.) 

 Vamos passar à votação. 

 Em votação o Requerimento nº 1, de 2017. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
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 Aprovado, com a inclusão dos dois nomes apresentados pelo Relator. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Concedo a palavra ao 

Deputado Aureo. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Primeiro, quero cumprimentá-lo pela direção 

dos trabalhos. Eu sou o autor do projeto e tenho dialogado muito no nosso mandato 

participativo, através das redes sociais, no Facebook, no Whatsapp, nos canais em 

que podemos interagir com todos os brasileiros. Esse tema está chamando muito a 

atenção de todos que utilizam a Internet. 

 Nós queremos não só tratar da Bitcoin, mas também da questão do Dotz, do 

Smiles e de todas as... Existe a moeda digital e existe a moeda virtual. Queremos 

esclarecer isso e dar tranquilidade a respeito do crescimento das moedas digitais 

hoje em nosso País. 

 Entendemos que é um mercado em evolução e que a velocidade de 

crescimento é muito grande. Isso vai se tornar popular não só no nosso País, mas 

em todo o mundo. As pessoas já saem para jantar e pagar com Bitcoin. Elas vão a 

restaurantes e podem pagar com Dotz.  

 Há ações importantes que podem ser colocadas em prática, mas também 

entendemos que temos que esclarecer um pouco isso para o consumidor brasileiro. 

Como você pode ter uma carteira digital? Se você perder a carteira digital, a quem 

pode recorrer, como pode recorrer? Já existem caixas eletrônicos de troca de Bitcoin 

por papel moeda.  

 Então, temos que entender um pouco do que tem acontecido nessa evolução, 

do que tem acontecido com essa moeda digital. Temos que entender essa 

valorização da moeda. Eu acho que isso é fundamental. Quanto mais nós ficarmos 

longe dos bancos e quanto menos regulamentado o assunto for, mais clareza e 

transparência teremos que ter a respeito dessa moeda que está sendo implantada, 

para que, daqui a pouco, isso não seja uma grande surpresa negativa para todos os 

brasileiros e para todo o mundo. 

 Eu acho que os Estados Unidos têm avançado em algumas portarias, em 

algumas regulamentações. Nós estamos estudando isso com profundidade, para 

que possamos propor vários requerimentos de audiência pública. Inclusive, já 
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apresentei um requerimento à Mesa hoje. Espero que possamos contar com a 

Presidência para pautá-los e discuti-los com todos os Deputados aqui na Câmara, 

para trazermos avanços a esse tema tão discutido. 

 Nós temos muitas novidades. A cada hora, eu tenho certeza de que o Relator 

deve estar recebendo várias informações. Já recebi mais de mil propostas através 

do Facebook, do Whatsapp e dos nossos canais de interação com a população 

brasileira. 

 Tenho certeza de que o debate aqui será muito produtivo e esclarecedor para 

toda a comunidade brasileira, para todos os brasileiros, a fim de avançarmos nesse 

tema e de não ficarmos restritos só à Bitcoin. Também falaremos das moedas 

virtuais, não só das moedas digitais, para que possamos avançar nesse mercado. 

 Obrigado, Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Deputado Aureo, eu 

também tenho recebido vários e-mails. É lógico que é um assunto novo, que nós 

estamos trazendo aqui para discuti-lo e entendê-lo. O Japão está se abrindo e 

aceitando principalmente a Bitcoin. E grande parte dos Estados Unidos já está 

aceitando, assim como a Argentina. Acho que estamos aqui para discutir, entender e 

avançar nesse sentido. É uma questão não mais de futuro, mas de presente. Então, 

agradeço a sua fala. 

 Pergunto se o Deputado Valdir Colatto deseja fazer uso da palavra. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Obrigado, Deputado Alexandre. Eu 

estava passando por aqui e me lembrei de que, ocasionalmente, tive uma demanda 

esta semana em Chapecó, Santa Catarina, sobre essa área, não só da Bitcoin, mas 

também da falta de moeda que está havendo. Não se sabe quanto o Brasil gasta 

para fabricar a nossa moeda, porque ela tem metais caros.  

 Uma pessoa questionou se nós podíamos promover o troco virtual. Trata-se 

de uma pessoa ligada à área de informática, que cria programas. Ele disse que 

bolou um programa para substituir o troco, fazendo com que, em vez de receber o 

troco lá no supermercado, o que está muito difícil — o pessoal não encontra moeda 

para dar troco —, haja um sistema em que esse troco vá para uma conta, uma 

poupança “x”, através de um cartão, cujo valor será depositado e poderá ser 

utilizado quando o titular quiser, lá na frente. Assim, seria praticamente retirada de 
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circulação a necessidade do troco, principalmente em moeda, o que não existe nos 

mercados. E não se sabe quanto o Brasil gasta com isso.  

 Se houver a possibilidade, peço que a Comissão traga essa pessoa para 

discutirmos o assunto nesta Comissão Especial. A competência é do Banco Central 

ou da Casa da Moeda. Não sei quem faria isso, mas acho que esta Comissão iria de 

encontro à demanda que recebemos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Maravilha! 

 Primeiro, eu quero fazer o convite para que V.Exa. participe. Acho que o 

Deputado ainda não está incluído.  

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Não, não estou participando. Estou 

pedindo à assessoria para me incluir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Vou pedir para V.Exa. 

participar e fazer o encaminhamento, para que possamos trazê-lo aqui. Se 

entendermos, conseguiremos avançar nesse tema.  

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Muitas vezes, os 

estabelecimentos querem dar o troco em bala.  

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Isso, em chiclete, bala, caixa de 

fósforo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Então, acho que isso é de 

suma importância e que só vem a somar. Agradeço a sua colaboração. Será um 

prazer que V.Exa. faça parte da Comissão. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Vou me inscrever na Comissão. Se 

houver espaço, vou ver se o partido me libera. E vou fazer questão de contribuir com 

esse debate e de apresentar sugestões. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Será um prazer recebê-lo 

aqui.  

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Obrigado, Deputado. 

 Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vou fazer a definição do 

roteiro dos trabalhos da Comissão. (Pausa.) 
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 Vamos aguardar o Deputado Expedito, para fazer a apresentação do roteiro. 

(Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO EXPEDITO NETTO - A apresentação do roteiro vai ficar 

para a semana que vem, até definirmos a pauta e ver quem vamos chamar, pois, até 

nesta em que chamamos, não colocamos as datas. Quarta-feira, se não 

conseguirmos... 

 Então, temos que apresentar o roteiro com as datas das audiências públicas. 

Por exemplo, eu quero botar o que nós vamos fazer. No máximo, serão 5 dias de 

audiências públicas.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Com a palavra o Relator 

da Comissão. 

 O SR. DEPUTADO EXPEDITO NETTO - Em razão da dificuldade que vamos 

ter com o feriado da próxima semana e de haver quórum nas Comissões, 

Comissões que não são fixas, não temos como confirmar as audiências públicas da 

próxima terça-feira. Mas iremos apresentar o relatório de trabalho, que será aberto 

com no máximo 5 dias de audiência pública nesta Comissão. Depois, fecharemos o 

relatório e daremos prosseguimento aqui. Então, não teremos mais do que 5 dias de 

audiências públicas dentro desta Comissão. 

 E, já na próxima terça-feira, traremos o plano de trabalho e as datas 

confirmadas das audiências públicas a todos os que têm interesse na matéria. 

(Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Não havendo mais quem 

queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, convoco reunião ordinária 

para o próximo dia 13 de junho de 2017, terça-feira, às 14h30min, em plenário a ser 

oportunamente informado, com a seguinte pauta: plano de trabalho e deliberação de 

requerimentos entregues à Secretaria da Comissão até as 18 horas da véspera da 

reunião.  

 Está encerrada a presente reunião.  

 


