ATA DA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO
DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS
Data:

22 de setembro de 2006

Horário:

13h00 às 15h00

Local:

BOVESPA
Rua XV de Novembro, 275 - 10º andar.
São Paulo – SP

Participantes:
ABRASCA
ABVCAP
Ação Empresarial
ACSP
ANAPP
ANBID
ANCOR
ANCOR
ANDIMA e CNF
APIMEC Nacional
BOVESPA
BOVESPA
BOVESPA
BOVESPA
BOVESPA
CGT
CNI
FENASEG
FIESP
FIPECAFI
FIPECAFI
Força Sindical
Força Sindical
Força Sindical
IBMEC
IBRI

Morvan Figueiredo
Álvaro Gonçalves
Cristiano Buarque Franco Neto
Marcel Solimeo
Osvaldo do Nascimento
Mara Limonge
Gilberto Biojone
Homero Amaral Jr.
Alfredo Neves Penteado Moraes
Milton Luiz Milioni
Gilberto Mifano
Hélcio Fajardo Henriques
José Roberto Mubarack
Joubert Rovai
Marcelo Cano
Canindé Pegado
José Augusto C. Fernandes
Nilton Molina
Paulo Roberto Pereira da Costa
Heraldo Oliveira
José Cechin
Antonio Rogério Magri
Marcos Afonso de Oliveira
Mauro Ramos
Carlos Antônio Rocca
Geraldo Soares

Coordenador Executivo

Thomás Tosta de Sá

O Sr. Gilberto Mifano, Superintendente Geral da Bovespa, agradeceu a presença de
todos e passou a palavra ao Coordenador para que se iniciasse a reunião.
O Coordenador, Thomás Tosta de Sá, após informar a todos que os cadernos
distribuídos continham todos os pontos da pauta abordou sucessivamente os três
itens relacionados:
1 - Ofício da Secretaria de Política Econômica
2 - Proposta de substitutivo do Projeto de Lei 2426/03 sobre a Desconsideração da
Personalidade Jurídica
3 - Proposta de Novo Modelo Previdenciário para os Novos Trabalhadores
Comentou primeiramente o ofício da Secretaria de Política Econômica que faz um
balanço das medidas analisadas pelo Grupo de Trabalho do Governo sobre Mercado
de Capitais, relativas às propostas apresentas pelo PDMC.
As medidas foram separadas em três grupos:
1 - Medidas propostas e implementadas;
2 - Medidas propostas e em análise;
3 - Medidas propostas e não consideradas prioritárias ou com análise adiada para
momento mais favorável.
No encerramento do ofício a SPE colocou-se “a inteira disposição para receber e
discutir novas propostas que venham a ser apresentadas, tanto no âmbito do PDMC,
quanto das diversas entidades que dele participam, e outras que também são
representativas do mercado de capitais”.
A seguir, o Coordenador relatou os resultados do Grupo de Trabalho da
Desconsideração da Personalidade Jurídica que, após inúmeras reuniões, contatos
em Brasília com a Comissão de Constituição e Justiça, audiência com o Ministro da
Justiça e realização de um Seminário sobre o tema na sede da CNI, em Brasília,
deverá levar ao Deputado José Eduardo Cardozo, Vice-Presidente da CCJ, a
proposta de um substitutivo do PL 2426/2003.
O Deputado deverá realizar uma audiência do PL na Comissão, ainda na atual
legislatura, submetendo-o à votação.
Se aprovado tem caráter terminativo na Câmara dos Deputados, devendo ser
submetido posteriormente à votação no Senado.

Comentou, a seguir, a proposta do Novo Modelo Previdenciário para Novos
Trabalhadores que seria apresentada pelo ex-Ministro da Previdência José Cechin.
Relatou que coordenou um Grupo de Trabalho constituído pelas seguintes entidades:
Abrapp, Anbid, Andima, Bovespa, BM&F, Fenaseg/Anapp e Ibmec, que contratou um
estudo junto a FIPE. A equipe da FIPE chefiada pelo Professor Hélio Zylberstajn
contou com a consultoria do Sr. José Cechin e do Sr. Fábio Giambiagi.
A partir desse estudo o grupo de trabalho recomendou a elaboração da proposta que
foi formalizada pelo Sr. José Cechin.
A seguir, o Sr. José Cechin apresentou a proposta.
Ao término da apresentação, o coordenador leu o texto do Manifesto que será
encaminhado ao candidato eleito à Presidência da República.
Disse que a proposta, bem como a apresentação do Sr. Cechin serão enviadas a
todas as entidades signatárias do PDMC, juntamente com o Manifesto, pedindo que
estas informem, até o dia 31 de outubro próximo, caso não desejem apoiar a
proposta.
Pediu, ainda, que fossem enviadas para o e-mail celeuter@bovespa.com.br
quaisquer sugestões de aprimoramento da proposta até aquela data.
O Sr. Ricardo Patah da Força Sindical, após elogiar a proposta, comentou que a
desindexação do Salário Mínimo e a idade mínima seriam pontos que precisariam
ser discutidos.
O Sr. Nilton Molina da Fenaseg comentou que não via dificuldades em se ajustar a
proposta para atender a questão da desindexação do Salário Mínimo, propondo
como alternativa a criação de um índice de reajuste de preços de uma cesta de
produtos dos aposentados que serviria de indexador para correções dos benefícios
dos aposentados.
O Sr. Canindé Pegado da CGT também elogiou o trabalho e disse que uma análise
mais detalhada seria feita e também enviaria sugestões.
O Sr. Osvaldo Nascimento da Anapp disse que seria necessário um esforço de todas
as entidades no sentido de comunicar a seus participantes a proposta apresentada.
O Sr. José Augusto da CNI disse que o conteúdo da proposta estava ótimo mas seria
necessário melhorar sua forma de apresentação.

Outros participantes teceram comentários sobre a proposta e o Coordenador pediu
apoio dos participantes do GT para responderem as sugestões que serão feitas, pois
estará ausente do país durante o mês de outubro.
Tão logo retorne, retomará a coordenação do grupo dando seqüência aos trabalhos
de apresentação da proposta ao candidato eleito à Presidência.
Após a reunião foi ainda sugerida pelo ex-Ministro Rogério Magri uma apresentação
conjunta às entidades sindicais: CGT, CUT e Força Sindical.
Também foi sugerido pelo presidente da Fenaseg, Dr. João Elísio, reuniões com os
diversos partidos políticos.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 15 horas.
Atenciosamente,
São Paulo, 25 de setembro de 2006.
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

