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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Pansera) - Havendo número 

regimental, declaro aberta a presente reunião, convocada pelo Presidente da Casa, 

nos termos regimentais, para instalação da Comissão e eleição do Presidente e dos 

Vice-Presidentes. 

 Esclareço que me coube assumir a Presidência dos trabalhos, nos termos do 

art. 39, § 4º, do Regimento Interno. 

 Para conhecimento dos senhores, passo a ler o Ato da Presidência que 

constituiu esta Comissão Especial: 

  Ato da Presidência 

  Nos termos do inciso II art. 34 do Regimento 

Interno, esta Presidência decide constituir Comissão 

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 

2.303, de 2015, do Sr. Aureo, que dispõe sobre a inclusão 

das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na 

definição de 'arranjos de pagamento' sob a supervisão do 

Banco Central (altera a Lei nº 12.865, de 2013, e a Lei 

9.613, de 1998) e resolve: 

  I - designar para compô-la, na forma indicada pelas 

Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa; 

  II - convocar os membros ora designados para a 

reunião de instalação e eleição a realizar-se no dia 24 de 

maio, quarta-feira, às 16 horas, no Plenário 11 do Anexo 

II. 

  Brasília, 23 de maio de 2017. 

 Rodrigo Maia 

 Presidente da Câmara dos Deputados. 
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 Declaro instalada a Comissão Especial. 

 Como a lista dos expedientes recebidos encontra-se à disposição na mesa de 

apoio, passaremos diretamente ao item II desta reunião: eleição da Mesa da 

Comissão Especial. 

 Esclareço aos Srs. Parlamentares as regras que nortearão os trabalhos. A 

eleição será processada em escrutínio secreto, presente a maioria absoluta dos 

membros da Comissão — 16 Srs. Deputados. Será eleito, em primeiro escrutínio, o 

candidato que obtiver maioria absoluta dos votos dentre o total dos votantes e, em 

segundo escrutínio, o Deputado que obtiver a maioria simples dos votos dentre o 

total dos votantes. Os votos em branco serão computados apenas para efeito de 

quórum, nos termos do § 2º do art. 183 do Regimento. 

 Peço aos Srs. Deputados que permaneçam no recinto até que se conclua o 

processo de votação. (Pausa.) 

 Esta Presidência informa que recebeu e considera registradas as seguintes 

candidaturas que, em chapa única, serão submetidas ao voto dos membros desta 

Comissão: para Presidente, o Deputado Alexandre Valle; para 1º Vice-Presidente, o 

Deputado Lucas Vergilio; para 2º Vice-Presidente, o Deputado Roberto Sales; para 

3º Vice-Presidente, o Deputado Celso Pansera. 

 Informo que, a partir deste momento, novas alterações na composição da 

Comissão somente serão considerados após o término da votação. 

 Peço aos Parlamentares que aguardem a liberação da urna eletrônica.  

 Está aberta a votação.  

 (Processo de votação.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Juscelino Filho) - Está encerrada a votação. 

 Passamos à apuração dos votos no painel eletrônico. 

 Resultado da votação. 

 Com 16 votos válidos e zero voto em branco, declaro eleito, de acordo com 

art. 39 do Regimento Interno desta Casa, o Deputado Alexandre Valle, Presidente; o 

Deputado Lucas Vergilio, 1º Vice-Presidente; e o Deputado Roberto Sales, 2º Vice-

Presidente. 

 Declaro empossados os eleitos. 
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 Convido o Deputado Alexandre Valle, Presidente eleito, para assumir a 

Presidência desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Nos termos do art. 41, 

inciso VI, do Regimento Interno, designo para relatoria da Comissão o Deputado 

Expedito Netto, a quem convido para compor a Mesa. (Pausa.) 

 Passo a palavra ao Relator, Deputado Expedito Netto.  

 O SR. DEPUTADO EXPEDITO NETTO - Gostaria de agradecer a todos os 

Deputados presentes, a todos os amigos da imprensa que aqui se encontram e ao 

Deputado Aureo, autor do projeto. 

 Quero dizer que este é um projeto muito importante para todo o País, no 

tocante a essa discussão e à modernidade. O que o Brasil quer é avançar e 

melhorar. Eu tenho certeza de que é isso o que esta Comissão vai buscar e 

pretende encontrar. 

 Gostaria de agradecer ao nobre Presidente, Deputado Alexandre Valle, que 

eu tenho certeza de que irá conduzir os trabalhos desta Comissão com a maior 

maestria possível. 

 Parabéns, Deputado Alexandre Valle! Espero que tenhamos uma ótima 

Comissão. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Valle) - Muito obrigado, Deputado. 

 Passo a palavra ao autor do projeto, o Deputado Aureo. 

 O SR. DEPUTADO AUREO - Sr. Presidente, Sr. Relator, inicialmente quero 

agradecer aos nobres pares pela instalação da Comissão Especial. Acredito que 

vamos poder debater esse tema tão importante para a sociedade brasileira, um tema 

mundial, que são as moedas virtuais. 

 Hoje 1 bitcoin, a moeda virtual que tem mais aceitação, vale quase 10 mil 

reais. Trata-se de uma moeda supervalorizada, com rendimento diário, sem 

qualquer controle, sem qualquer regulação. Temos certeza de que devemos aqui 

avançar, debater, discutir não só a questão do bitcoin, mas também a questão das 

milhas, do que é ofertado pelos cartões de crédito, de todas as moedas digitais que 

há hoje no nosso País, que não se resumem só ao bitcoin. Esta Comissão vai ter um 

papel importante, que será debater e esclarecer isso aos nobres Deputados. 
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 Há também a questão dos programas de milhagem, como o Smiles, em que 

eles vão ofertando milhas e, depois, isso vai expirando sem controle algum. Eles 

ofertam sem saber qual é o valor que está sendo ofertado e disponibilizado. Hoje os 

programas de milhagem valem mais do que a companhia aérea. Então, temos que 

regular essa situação aqui pela Comissão Especial. 

 Quero agradecer à Presidência. Tenho certeza de que vamos poder fazer um 

belo debate e vamos trabalhar para proteger o consumidor brasileiro, criando uma 

legislação que possa ser referência mundial. 

 Obrigado. 

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

 Eu passo a palavra ao Deputado Juscelino Filho, inscrito para o debate. 

 O SR. DEPUTADO JUSCELINO FILHO - Sr. Presidente, amigo e colega 

Deputado Alexandre Valle, eu queria cumprimentá-lo pela eleição para Presidente 

desta Comissão. Cumprimento também o Relator, Deputado Expedito Netto, e o 

autor do projeto, Deputado Aureo. 

 Quero desejar boa sorte a V.Exa. na condução deste trabalho. Sabemos da 

importância desse projeto, da magnitude que as moedas virtuais têm hoje no dia a 

dia dos cidadãos brasileiros e mundiais.  

 Esse é um tema mundial, que vem a cada dia tomando uma dimensão tal que 

precisa realmente de uma legislação que regule de fato todos esses tipos de 

moedas e as ações decorrentes delas, que hoje se apresentam na sociedade. Falo 

não só da questão dos bitcoins, como também dos jogos pela Internet — por 

exemplo, o próprio pôquer, que é um jogo disseminado virtualmente pelo mundo 

inteiro, através de sites específicos —, dos programas de milhagem, como foi 

colocado aqui, e até do próprio cartão de crédito, um dinheiro plástico. Tudo isso 

está dentro desse debate. 

 Acho que esta Comissão vai ter muito o que discutir, muito o que aprimorar. 

Tenho certeza de que vamos sair daqui com um relatório de primeira qualidade, que 

será muito importante para o nosso País. 

 Boa sorte a V.Exas., que foram eleitos hoje, e aos Vice-Presidentes Lucas 

Vergilio e Roberto Sales, que não estão presentes. Boa sorte também ao nosso 

Relator. Estamos à disposição para contribuir com o que estiver ao nosso alcance. 
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 Obrigado. 

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

palavras. 

 Deputado Deley, V.Exa. vai falar? 

 O SR. DEPUTADO DELEY - Apenas quero parabenizar o autor do projeto, o 

Deputado Aureo; V.Exa., Deputado Alexandre Valle, que preside esta Comissão; e o 

nosso querido Relator, Deputado Expedito Netto. Não há dúvida de que são 

Parlamentares extremamente capacitados. 

 Esperamos que, ao fim dos nossos trabalhos, possamos, realmente, avançar 

neste tema, que é de extrema importância para a sociedade brasileira. Espero que 

realmente consigamos fazer um belo trabalho em benefício da sociedade. Parabéns 

ao autor. 

 Obrigado. 

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

 Peço a atenção dos Srs. Deputados para alguns esclarecimentos sobre a 

tramitação da proposta sob análise desta Comissão Especial. 

 O Projeto de Lei nº 2.303, de 2015, terá tramitação ordinária. 

 A Comissão Especial, portanto, tem o prazo inicial de 40 sessões da Casa, 

contadas a partir de 24 de maio de 2017, para proferir o seu parecer. 

 Comunico aos Srs. Deputados que, de acordo com o Regimento Interno, o 

prazo para apresentação de emendas ao projeto é de cinco sessões.  

 De acordo com a decisão firmada pela Presidência da Casa e respeitando-se 

o princípio da colegialidade, há necessidade de se dar publicidade a todas as 

matérias a serem apreciadas na Comissão. 

 Assim sendo, caso V.Exas. queiram apresentar requerimentos propondo a 

realização de audiências públicas, deverão fazê-lo por meio de requerimento escrito 

e autenticado, apresentado à Secretaria com antecedência mínima que permita a 

sua publicação na ordem do dia das Comissões. 

 Peço ainda a atenção dos Srs. Parlamentares para um comunicado 

importante relativo à reunião desta Comissão Especial. 
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 As comunicações de realização de reunião serão enviadas por meio 

eletrônico para os e-mails institucionais dos Parlamentares — gab. e dep. —, das 

lideranças e dos consultores. 

 Peço que os senhores orientem os funcionários do gabinete para que estejam 

atentos a essas comunicações eletrônicas. 

 Indago à Comissão se podemos autorizar a abertura do painel para a 

presença meia hora antes do horário previsto para cada reunião. (Pausa.) 

 Não havendo discordância, faremos dessa forma. 

 Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, convoco reunião para o 

próximo dia 7 de junho, destinada à deliberação de requerimentos apresentados à 

Secretaria da Comissão até às 18 horas da véspera da reunião e definição do roteiro 

de trabalho da Comissão. 

 Está encerrada a presente reunião. 


