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O presidente da Bovespa, Dr. Raymundo Magliano, deu as boas vindas a todos agradecendo ao Dr.
Bernardo Appy por ter aceitado o convite para participar da reunião na mesma semana em que
estava assumindo a Secretaria de Política Econômica.
Pediu a seguir, ao coordenador Thomas T. Sá, que encaminhasse os trabalhos.
Após a rodada de apresentação de cada um dos presentes o coordenador fez um breve histórico do
Plano Diretor, que já conta com o apoio de 85 entidades, sendo que 20 representadas no Comitê
Executivo. Fez, ainda, um breve posicionamento sobre o andamento do plano de ação 2005,
destacando que muitas das propostas do Plano de Ação 2004, anteriormente apresentadas ao GT de

Mercado de Capitais do Governo ou conduzidas pelas entidades membro do Plano Diretor, já tinham
sido implementadas com resultados positivos para o mercado. Destacou a seguir, o anúncio da volta
do BNDES ao mercado de capitais feita na reunião de 18 de março pelo presidente do BNDES, Dr.
Guido Mantega.
Esclareceu que o caderno distribuído continha maiores informações e pediu ao presidente da BMF
que comentasse alguns temas de interesse da sua entidade, contidos no plano diretor.
O Dr. Manoel Cintra, após agradecer ao secretário pela recente desoneração de PIS/COFINS nas
operações de hedge realizadas por empresas não financeiras, comentou os demais pontos contidos
no plano de ação.
A seguir o coordenador passou a palavra ao Dr. Alfried Plöger, presidente da ABRASCA, que além
de relatar o seu depoimento na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara sobre PL3741/2000
(anexo) aproveitou a oportunidade para renovar sua crítica a incidência do PIS/COFINS no
pagamento dos juros sobre o capital próprio.
O Dr. Milton Luiz Milioni, presidente da APIMEC, comentou também o depoimento feito na Comissão
pelo Dr. Haroldo Levy sobre o PL3741/2000.
Devido à ausência do Dr. Ricardo Patah o coordenador fez um breve comentário sobre o Guia de
Poupança Participativa e pediu ao Dr. Gilberto Mifano, superintendente geral da BOVESPA, que
falasse sobre o projeto do PLR como um novo instrumento de participação do trabalhador no
mercado de capitais, desenvolvido pela BOVESPA com a FIPE, e que resultou no lançamento do
Guia.
Foi pedido aos participantes que se manifestassem, tendo o professor Carlos Rocca do CODEMEC
falado sobre os dois projetos do Plano de Ação 2005 que o IBMEC vem realizando: projeto de
recuperação da economia informal e indicadores do mercado de capitais.
O secretário, Dr. Bernard Appy, fez a apresentação "Ajuste e consolidação da estabilidade
econômica" tratando também das reformas micro econômicas, destacando em particular as medidas
já aprovadas e que terão impacto no desenvolvimento do mercado de capitais:
1) Relacionadas ao mercado de construção civil:
o
o
o
o
o

Patrimônio de Afetação – Lei nº 10.931/2004
Títulos Imobiliários (LCI, CCI) – Lei nº 10.931/2004
Valor incontroverso em questionamento de financiamento habitacional – Lei nº 10.931/2004
Isenção de IR para os rendimentos recebidos por pessoas físicas provenientes de LH, CRI e LCI – Lei nº 11.033/2004
Carta garantia de recompra de CRI – Resolução CMN nº 3.155/2003

2) Relacionadas à previdência e seguro:
o
o
o

Nova tributação para a previdência complementar – Lei nº 11.053/2004
Fim do Regime Especial de Tributação – Lei nº 11.053/2004
Redução da alíquota de IOF sobre prêmios de seguro de vida – Decreto nº 5.172/2004

3) Outros temas:
o
o
o

o

Novos títulos do agro-negócio – CRA, CDCA, CDA/WA e LCA – Lei nº 10.931/2004
Subvenção ao lançamento de opções privadas – Lei nº 11.076/2004
Cédula de Crédito Bancário – Lei nº 10.931/2004
Lei de Falências – Lei nº 11.101/2005

O secretário comentou ainda os projetos em andamento:
o
o

o

Normas Contábeis – PL 3741/2000
Abertura de mercado de Resseguros – PLP 249/2005
Cadastro Positivo – regulamentação dos bancos de dados de proteção ao crédito

Destacou a seguir o resultado das medidas macro e micro econômicas sobre o mercado: aumento da
emissão primária de ações e debêntures, novas adesões ao Novo Mercado e Nivel II da BOVESPA,
volume financeiro da Bolsa, valor de mercado das empresas listadas, aumento da participação do
investidor individual em Bolsa, crescimento das emissões primárias dos CRIs - Certificados de
Recebíveis Imobiliários e o surgimento do mercado das letras de crédito do agro-negócio.
(Obs.: Integra da apresentação do Secr. Bernard Appy anexa)
Antes do encerramento da reunião o secretário falou da reativação do Grupo de Trabalho do
Mercado de Capitais do Governo, sendo que o BNDES será convidado a participar, e respondeu a
questão do PIS/COFINS sobre os juros do capital próprio dizendo concordar com o pedido, mas, que
o impacto na arrecadação seria da ordem de R$2 bilhões e que assim que houvesse condições
fiscais o assunto seria re-analisado.
Encerrando a reunião o coordenador informou que a próxima se dará no dia 22 de julho, sexta-feira e
que terá como convidado especial o Dr. Marcelo Trindade, presidente da CVM.

São Paulo, 08 de junho de 2005.
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do Plano Diretor
do Mercado de Capitais
P.S. : Caso tenha havido omissão de algum ponto relevante ou necessidade de alteração de algum
relato, peço informar.

