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O presidente da Abrapp deu início à reunião agradecendo a presença de todos e passando a
palavra ao coordenador do Comitê Executivo, que fez uma breve apresentação sobre as reuniões
dos cinco grupos de trabalho agradecendo a cooperação das entidades e participantes.
O coordenador declarou que os relatórios sobre os grupos de Financiamento ao Acionista e PLR
e a Participação dos Trabalhadores no Mercado de Capitais estavam concluídos e que o Sr.
Gilberto Mifano faria a apresentação do relatório de Financiamento ao Acionista.
Com relação ao relatório sobre PLR, comentou que a Bovespa e o Professor Hélio Zylberstajn
estavam concluindo a elaboração do guia de orientação para o uso da PLR e que a seguir seriam
agendadas visitas à CGT e Força Sindical para uma apresentação. Disse, ainda, que faria novo
contato com a CUT para apresentação deste projeto.
Sobre Tributação dos Fundos de Pensão, esclareceu que o grupo que discutiu este tema decidiu
aguardar os estudos que estavam sendo encomendados pela Abrapp e Fenaseg/Anapp sobre o
assunto, antes de apresentarem o relatório final.
O presidente da Abrapp e o representante da Fenaseg expuseram a etapa em que se encontram
tais estudos e, ao final da explanação, o coordenador solicitou à Abrapp e Fenaseg que os
enviem tão logo estejam concluídos.

Em seguida passou a palavra ao Professor Carlos Antonio Rocca que fez a apresentação dos
relatórios preliminares dos grupos sobre Estímulos à Abertura de Capital e Questões Tributárias
do Mercado de Capitais.
Diversos participantes comentaram as propostas feitas, tendo sido concluído que:
1 – Seria importante fazer uma reunião com o consultor Francisco de Assis, ex-Receita Federal,
para análise das questões tributárias contidas nos relatórios;
2 – Priorização das ações em função da alteração necessária dos marcos regulatórios para sua
implementação.
A seguir o Sr. Gilberto Mifano apresentou o relatório sobre Financiamento ao Acionista.
Os relatórios dos grupos de trabalho foram distribuídos a todos os participantes.
Finalizando, foi proposta a alteração da data ou a mudança do local da próxima reunião do
Comitê Executivo que se realizaria na Anbid, tendo em vista que o Sr. Alfredo Setúbal não estará
no Brasil no dia 18 de junho.
Optou-se pela manutenção da reunião no dia 18 de junho e o coordenador ficou de verificar se a
Andima ou ACSP poderiam sediar.
A comunicação do novo local será feita oportunamente.
São Paulo, 27 de abril 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.

