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O Dr. Edgar da Silva Ramos, presidente da ANDIMA, deu início à reunião agradecendo a todos
pela presença. Em seguida, pediu ao coordenador do Comitê Executivo, Sr. Thomás Tosta de
Sá, para prosseguir com a leitura da pauta.
O Sr. Thomás solicitou que o Dr. Alfried Karl Plöger relatasse o primeiro ponto relativo às
alterações na tributação PIS-PASEP decorrentes da Lei 10865/04 e do Decreto 5164, de 30 de
julho de 2004, destacando que o material distribuído continha os documentos relativos ao tema.
O Dr. Plöger fez um relato das iniciativas que já haviam sido tomadas, inclusive o envio de carta
ao Ministro Antonio Palocci, mas que infelizmente o problema persistia.
Ao desonerar apenas as receitas financeiras da base de cálculo do PIS-COFINS e não autorizar o
desconto de créditos das despesas de empréstimos e financiamentos, inclusive dos juros sobre o
capital próprio, aumentou-se sensivelmente a carga tributária das empresas, principalmente
aquelas em fase de investimentos.

Depois de se ouvir os comentários de diversos participantes da reunião, entre eles os senhores
Alfredo Neves P. Moraes da ANDIMA, Geraldo T. Rinaldi da FIESP e Gustavo Amaral da CNI
decidiu-se que o Coordenador manteria contato com a ABRASCA, FIESP, CNI e ACSP para
preparar uma nova manifestação, junto ao Governo, em nome do Plano Diretor.
A seguir o Coordenador solicitou ao Dr. Raymundo Magliano que comentasse a Medida
Provisória nº 206, de 06 de agosto de 2004, que tratou da desoneração tributária baixada pelo
Governo.
O Presidente da Bovespa considerou as medidas anunciadas um primeiro passo na direção de
apoiar o mercado de ações e informou que havia enviado uma carta ao Presidente Lula
elogiando as medidas, e sugeriu que as demais entidades também se manifestassem.
A seguir o Dr. Nilton Molina da FENASEG comentou que a nova tributação da renda fixa,
com a redução gradativa até 15% após dois anos, foi um forte desestímulo à previdência
privada aberta. Comentou também que a desoneração gradativa do IOF dos seguros apenas
corrigiu uma situação que jamais deveria ter existido.
O Dr. Antonio Jorge V. da Cruz, da ABRAPP, comentou a seguir que o Governo estava
estudando novas alterações tributárias para os Fundos de Pensão Fechados.
O Dr. Luiz Peregrino da FENASEG mencionou que tinha se reunido com o Secretário
Marcos Lisboa, e ele solicitou uma proposta para alteração na tributação da previdência
aberta.
O Coordenador indagou sobre os estudos que estavam em andamento no âmbito da ABRAPP
e da FENASEG sobre a matéria, como havia sido decidido por ocasião das reuniões do grupo
de trabalho sobre tributação da previdência complementar realizados em março.
A FENASEG informou que tendo em vista a urgência solicitada pelo Secretário Marcos
Lisboa estaria encaminhando o trabalho nas próximas duas semanas.
Ficou decidido, também, que o Coordenador do Comitê manteria contatos com a FENASEG,
ANAPP e ABRAPP para que, também em nome do Plano Diretor, fossem encaminhadas as
propostas ao Governo.
A seguir o Dr. Edgar Ramos comentou a nova tributação da renda fixa sob o prisma da
liquidez no mercado secundário, manifestando a opinião que haveria um prejuízo para o
mercado nesse sentido. Disse, entretanto, que deveria ser analisada a questão levando em
conta a vantagem da redução da tributação.
A seguir o Dr. Raymundo Magliano falou da oportunidade de realizar-se um evento sobre o
PLR (Participação em Lucros e Resultados) como um instrumento de participação dos
trabalhadores no mercado de capitais.
O representante da Força Sindical apoiou a proposta manifestando a sua satisfação em ver o
assunto tratado pelo Comitê.

O Coordenador ficou de contatar a equipe da BOVESPA que vem conduzindo o trabalho do
PLR e marcar reuniões preliminares com a Força Sindical e CGT. Disse ainda, que se
empenharia em falar com a CUT.
Foi proposto, ainda, que se marcasse uma reunião dos representantes do Comitê Executivo
com o Presidente Lula para reforçar as solicitações de prosseguimento com as medidas de
apoio ao mercado de capitais.
O Dr. Humberto Casagrande lembrou que a APIMEC estará realizando em Brasília, nos
próximos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, o seu Congresso e que grande número de
autoridades estará presente, talvez, até o Presidente Lula, e que seria uma ótima oportunidade
para se levar um documento com um pequeno número de propostas para ser entregue ao
Governo.
Ficou decidido que as propostas prioritárias seriam:
1 – Tributação do PIS-COFINS;
2 – Tributação da previdência complementar;
3 – Prosseguimento das medidas tributárias para as empresas e o mercado de capitais;
4 – Projeto do PLR.
Com relação aos dois primeiros itens o Coordenador ficou de contatar as entidades
anteriormente mencionadas para elaboração das propostas. O terceiro item já foi objeto de
apresentação ao Grupo de Trabalho do Governo na reunião em Brasília e a questão do PLR será
baseada na proposta concluída pelo estudo FIPE-BOVESPA e deverá ser objeto de um evento
de divulgação.
Nada mais havendo a tratar o Presidente da ANDIMA encerrou a reunião informando que a
próxima reunião será no dia 15 de outubro na Associação Comercial de São Paulo.
São Paulo, 17 de agosto 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.

