Ata da 10ª Reunião do Comitê Executivo do Plano Diretor
BM&F – São Paulo – 13/02/2004
Membros :
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FENASEG
ANBID
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FIESP
CNI
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Coordenador

Humberto Casagrande Neto
Gilberto Mifano
Manoel Felix Cintra Neto
Ney Castro Alves
Paulino B. de A Sampaio
Devanir da Silva
Nilton Molina
Alfredo Egydio Setúbal
Alfried K. Ploger
Enio Rodrigues
Doris Wilhelm
Marcel Solimeo
Edgar da Silva Ramos
Claudio Vaz
Ausente
Ausente
Thomás Tosta de Sá

Convidados:

CODEMEC
USP
BM&F
BOVESPA

Prof. Carlos Rocca
Prof. Helio Zylberstajn
Edemir Pinto
Sergio L. Cerqueira Silva

Os seguintes pontos foram tratados na reunião:
O Presidente da BM&F agradeceu a presença dos convidados e passou a palavra ao coordenador
do Comitê Executivo.
O Thomás esclareceu que, por decisão tomada na última reunião do Comitê, a quantidade de
entidades representadas havia sido ampliada de sete para dezesseis (foi distribuído o quadro
anexo com os nomes e representantes). Explicou que o Plano Diretor já contava com 80
entidades que o apoiavam e que a ampliação do Comitê ajudaria a manter uma maior integração
das ações previstas no Plano de Ação 2004.
Aproveitou para comentar que a atuação do Plano Diretor não interferiria nas iniciativas
individuais de cada uma das entidades, mas que buscava um maior poder de negociação junto ao
Governo.
Relatou o resultado do grupo de trabalho sobre a Lei de Falências, com a participação da
Bovespa, Febraban, CNI, Fiesp e CESA, que produziu um relatório com 33 pontos de consenso.
Apenas um ponto não foi acordado e portanto não incluído no relatório para que as entidades
pudessem defendê-lo individualmente.

O relatório foi entregue ao Secretário Marcos Lisboa, tendo sido muito elogiado. Posteriormente
foi encaminhado a todos os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos e entregue
pessoalmente ao presidente da Comissão senador Ramez Tebet, o que não interferiu nos
depoimentos feitos na Comissão pelos presidentes da CNI e da Febraban. Todo o material
relacionado a esta ação foi distribuído aos participantes.
Houve diversas manifestações dos presentes relativas a esta forma de atuação.
A seguir o coordenador passou a palavra ao Prof. Hélio Zilberstajn para apresentação do projeto
do PLR que trata de alternativas para participação dos trabalhadores no mercado de capitais. O
estudo foi contratado pela Bovespa junto a Fipe, e juntas estão preparando um manual dos
produtos possíveis de serem lançados. O desejo do coordenador é que o lançamento possa ser
feito em um seminário no dia 30 de abril por ocasião das festividades do 1º de maio com a
presença do presidente Lula.
A apresentação do professor foi distribuída aos participantes.
A seguir o coordenador falou dos grupos de trabalho que estão sendo constituídos para que os
relatórios sejam posteriormente apresentados ao GT do Mercado de Capitais do Governo. O
material, com os temas abaixo, foi distribuído e foi informado que as entidades que desejassem
indicar representantes poderiam fazê-lo :
1.
2.
3.
4.
5.

Financiamento ao Acionista
Tributação dos Fundos de Pensão e Novos Produtos de Poupança Previdenciária
Questões Tributárias do Mercado de Capitais
Estímulos à Abertura de Capital e o Tratamento Tributário das Cias Abertas
A PLR e a Participação dos Trabalhadores no Mercado de Capitais

A seguir foi apresentada a agenda das próximas reuniões e o local de realização:
16 de abril
18 de junho
13 de agosto
15 de outubro
10 de dezembro

ABRAPP
ANBID *
ANDIMA
ACSP
BOVESPA

Av. das Nações Unidas, 12551 - 20º andar -SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179 - 2º andar – SP
Rua Líbero Badaró, 377 – 4º andar –SP
Rua Boa Vista, 51 – SP
Rua XV de Novembro, 275 – SP

* poderá sofrer alteração
A reunião foi encerrada às 15 horas.
São Paulo, 3 de março de 2004
Thomás Tosta de Sá
Coordenador
P.S. Caso tenha havido omissão de algum ponto relevante ou necessidade de alteração de algum
relato, peço informar.

