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O Dr. Candiota, Coordenador Adjunto do Grupo de Trabalho, deu início à reunião
agradecendo o comparecimento de todos e justificando a ausência do Secretário Marcos
Lisboa, que havia sido chamado ao Congresso para participar da mesa de trabalho que
discutia o Projeto de Lei das Agências Reguladoras.
Passou em seguida a palavra a Thomás Tosta de Sá que se propôs a seguir o roteiro do
documento que foi enviado ao Grupo de Trabalho do Governo (anexo).

Apresentou inicialmente as entidades do Comitê Executivo com seus respectivos
representantes.
Destacou os principais pontos contidos na carta encaminhada ao Secretário Marcos Lisboa,
enfatizando o sucesso da política macro-econômica do Governo, desde a posse do Pres.
Lula, e o trabalho realizado pela CVM, de flexibilização do marco regulatório do mercado
de capitais.
Destacou também que o mercado encontra-se perfeitamente instrumentalizado para
canalizar os investimentos, tão necessários, para as áreas de infra-estrutura, de ampliação
da capacidade de exportação das empresas nacionais, da retomada do setor imobiliário, da
ampliação de crédito e da inovação tecnológica.
Comentou ainda a constituição dos grupos de trabalho que originaram as propostas que
seriam apresentadas a seguir.
Destacou o trabalho da coordenação técnica do Prof. Carlos Rocca, da Bovespa e do Prof.
Hélio Zylberstajn na elaboração dos relatórios dos grupos de trabalho que abrangeram:
1- Estímulos à abertura do capital e a utilização do mercado de capitais para o
financiamento das empresas.
2- Questões tributárias do mercado de capitais.
3- Tributação da Previdência Complementar e novos produtos da poupança
previdenciária.
4- Financiamento ao acionista minoritário.
5- A PLR e a participação do trabalhador no mercado de capitais.
Acrescentou que, por solicitação da ABRAPP, ANAP e FENASEG, as propostas relativas
à previdência complementar seriam apresentadas em outra oportunidade em função de
estudos específicos que estavam contratados por aquelas entidades.
Esclareceu que os relatórios dos grupos de trabalho haviam sido submetidos ao Comitê
Executivo do Plano Diretor que recomendou que se focasse num grupo menor de
propostas para apresentação ao Governo.
Passou a seguir à apresentação das propostas relativas aos estímulos tributários para a
empresa, solicitando ao representante da CNI, Dr. José Augusto, que falasse sobre a
tributação das empresas em geral.
Apresentou, a seguir, a proposta de redução da tributação das companhias abertas em
função dos padrões de governança corporativa.
Pediu ao Dr. Alfredo Moraes que relatasse a proposta de desoneração do IOF nas
negociações secundárias de direitos creditórios e apresentou a proposta de tributação sobre
ganhos de capital em operações com valores mobiliários de renda variável.

Convidou o Dr. Ricardo Patah da Força Sindical, para falar sobre o projeto PLR,
destacando que o projeto desenvolvido pela Bovespa e o Prof. Hélio Zylberstajn não
implicaria em qualquer nova legislação, cabendo ao mercado a implantação dos produtos
desenvolvidos para permitir a maior participação dos trabalhadores no mercado de
capitais.
Solicitou a seguir, ao Dr. José B. Fraga da Bovespa que fizesse a apresentação do modelo
de financiamento ao minoritário, com linha de crédito do BNDES.
Encerradas as apresentações o Dr. Luiz Augusto Candiota disse que o documento
apresentado não seria “colocado na gaveta” e que o Grupo de Trabalho analisaria com
atenção as propostas nele contidas.
A seguir o Dr. Raymundo Magliano Filho fez uma exposição sobre o projeto de lei que
permitiria ao trabalhador aplicar, voluntariamente, parte do fluxo do seu FGTS na compra
de ações.
O Prof. Carlos Rocca falou a seguir sobre a revisão, que o IBMEC está coordenando, do
Plano Diretor do Mercado de Capitais e que será concluída em futuro próximo.
O Dr. Luiz Augusto Candiota, em nome do Grupo de Trabalho do Governo, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião dizendo que aceitava realizar uma nova
reunião conjunta por ocasião da última reunião do ano do Comitê Executivo, a se realizar
na Bovespa em 10 de dezembro de 2004.
São Paulo, 7 de julho de 2004
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do Plano Diretor
P.S. Caso tenha havido omissão de algum ponto relevante ou necessidade de alteração de
algum relato, peço informar.

