ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO
DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS
Data:

18 de abril de 2008

Horário:

13h00 às 15h00

Local:

ABRAPP
Av. das Nações Unidas,12.551/20º andar – São Paulo - SP

Participantes:
ABRAPP

Antonio Jorge Vasconcellos da Cruz

ABRAPP

Devanir Silva

ABRAPP

Reginaldo José Camilo

ABRAPP

Ivan Corrêa Filho

ABRASCA

Luiz Navarro

ABVCAP

Sidney Chameh

ANDIMA

Alfredo Neves Penteado Moraes

APIMEC

Maria Cecília Rossi

BM&F

Ailton Coentro

BOVESPA

Sérgio Luiz de Cerqueira Silva

CNI

Flávio Castelo Branco

IBMEC

Carlos Antonio Rocca

COORDENADOR

Thomás Tosta de Sá

O Sr. Reginaldo José Camilo da ABRAPP deu as boas vindas aos participantes e
passou a palavra ao coordenador do Comitê Executivo, Thomás Tosta de Sá, que
comentou sobre:
1- Projeto da Previdência
A Aprovação no Senado do projeto do senador Paulo Pahim acabando com o fator
previdenciário e corrigindo todos os benefícios pelo salário mínimo exigirá por parte das
entidades membros do PDMC uma ação junto a seus parlamentares para evitar que
seja aprovado na Camara de Deputados.
Recomendou que as entidades procurassem publicar artigos criticando o projeto.
Comentou que já havia conversado com o José Augusto da CNI e Marcos Borges da
CNF para que houvesse uma articulação das assessorias parlamentares das entidades
para uma ação contra o projeto.
Disse ainda que irá a Brasília para discutir a melhor forma de atuarmos contra o
projeto.

Insistiu que deveremos obter um consenso de todas as Confederações Empresariais,
da mesma forma que fizemos com o documento de princípios e recomendações sobre
um novo modelo previdenciário entregue ao Min. da Previdência e ao Presidente Lula
assinado por todos os presidentes,e encaminhar aos dois uma proposta do novo
modelo previdenciário baseado no projeto desenvolvido no âmbito do PDMC
Em reunião realizada na CNF o Alfredo Moraes insistiu em prepararmos uma
campanha de comunicação da nossa proposta.
Em termos de cronograma o coordenador comentou que preliminarmente a idéia era
dar um tempo para a discussão no Congresso da Reforma Tributaria e obtermos o
consenso das Confederações relativamente a nossa proposta ate o final de junho para
então trabalhar o Executivo e algumas lideranças políticas a partir do segundo
semestre
Concluídas as eleições municipais seria levada a nossa proposta ao Presidente Lula
por todos os presidentes das Confederações.
2-Grupo de Trabalho do Mercado Imobiliário
Depois de comentar que a primeira reunião desse grupo teve pequena adesão insistiu
que as entidades indicassem nomes para participarem .
Pediu a seguir ao representante da ABRASCA que falasse sobre o projeto de
habitação para classes C e D que a Abyara estava lançando em Juiz de Fora.
O Luis Navarro se prontificou a enviar alem do projeto as estruturas financeiras que
tem utilizado para viabilizar os projetos.
Disse ainda que poderia participar do Grupo de Trabalho.
O Devanir da ABRAPP depois de dizer que os fundos de pensão estão novamente com
disponibilidade para investir no setor sugeriu que alem de representante da Funcef
fosse também convidada a Carla da Valia para participar do grupo.
O coordenador disse que alem do pres. do Sinduscon do Rio já havia convidado o
Arthur Parkinson do Secovi SP para contribuir e ficou de agendar nova reunião do
grupo em Maio.
3-Atualização do Plano Diretor do Mercado de Capitais
O coordenador mencionou que o Grupo de Trabalho para atualização do PDMC vinha
sendo coordenado pelo Prof. Carlos Rocca que falaria a seguir.
O prof.Rocca relatou que já haviam sido realizadas 4 ou 5 reuniões do GT e que iria
distribuir para todos uma planilha contendo as sugestões das diversas entidades.
Distribuiu ainda um documento com o texto introdutório do documento e pediu a todos
que apresentassem sugestões de alteração.
Disse ainda que havia pedido colaboração de um grupo de notáveis do mercado de
capitais.
Informou que todo o material se encontra no site do IBMEC (institucional) e que todos
poderiam acessar utilizando a senha.
Justificou o uso da senha, pois trata-se de documento preliminar.
Os que desejarem conhecer a senha basta telefonar para a Maria do Carmo na ANBID
Rio que vem secretariando o PDMC.
Comentou que teremos nova reunião do GT dia 29/4 das 10 as 13hrs na Anbid SP.
Após essa reunião será feita uma versão preliminar a ser discutida num workshop em
princípio de junho com técnicos do Banco Mundial.

Posteriormente será elaborada a versão final a ser apresentada ao GT do Mercado de
Capitais e Poupança de Longo Prazo do Governo.
Nada mais havendo a tratar o coordenador, após consulta aos presentes, propôs que a
próxima reunião do Comitê Executivo seja realizada no dia 25 de junho, quarta feira
das 13 as 15hrs.
O Alfredo Moraes ficou de confirmar se a reunião poderá ser na ANDIMA
São Paulo,18 de abril de 2008
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

