ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO
DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS
Data:

23 de julho de 2008

Horário:

11h00 às 13h00

Local:

ANDIMA SP
Av. das Nações Unidas, 8501/11º andar – São Paulo - SP

Participantes:
Convidado

Dânae Dal Bianco

Convidado

José Cechin

Convidado

Celso Azzi

Convidado

Mauro Cunha

ANDIMA

Alfredo Neves Penteado Moraes

ANDIMA

Luiz Macahyba

ABRAPP

Álvaro Camassari

ABRAPP

Ivan Corrêa

ABRASCA

Alfried Karl Plöger

ABVCAP

Ronaldo Hirata

ANBID

Marcelo Giufrida

APIMEC

Maria Cecília Rossi

BOVESPA

Gilberto Mifano

CETIP

Antonio Carlos Ferreira Teixeira

CNI

Flávio Castelo Branco

IBMEC

Carlos Antonio Rocca

IBMEC

Enio Rodrigues

IBRI

Salim Ali

FENASEG

Nilton Molina

COORDENADOR

Thomás Tosta de Sá

O Coordenador Thomás Tosta de Sá, informou a todos que o Ministro Mangabeira
Unger informou na véspera que foi chamado ao Palácio do Planalto pelo Presidente

Lula e que não poderia comparecer. O coordenador aproveitou para cumprimentar o
Dr. Marcelo Giufrida que assumirá a Presidência da Anbid.
Passou a palavra ao Dr. Alfredo Moraes para que procedesse a abertura dos trabalhos.
Após dar as boas vindas a todos os presentes e agradecer a presença do Dr. José
Cechin o Alfredo instou a todas as entidades que enviassem seus representantes para
o “workshop” organizado pelo Prof. Rocca para concluir o trabalho do PDMC 2008. O
trabalho será posteriormente apresentado ao Comitê para aprovação. Falou ainda da
ida a Câmara dos Deputados no dia 1º de julho para apresentação dos resultados do
PDMC 2002 às Comissões de Economia e Finanças.
Insistiu na importância de darmos seqüencia a apresentação da proposta do Novo
Modelo Previdenciário.
Passou a seguir a palavra novamente ao coordenador que disse que a pauta abordaria
os seguintes temas:
1) Desconsideração da Personalidade Jurídica
2) Novo Modelo Previdenciário
3) Workshop do PDMC 2008
O Dr. Celso Azzi fez um breve histórico do trabalho desenvolvido pelo GT do Plano
Diretor que tratou do assunto, dizendo que o Projeto de Lei nº 3401/2008 do Deputado
Bruno Araújo (PSDB/PE), já havia sido apresentado na Câmara.
Ficou de encaminhar a todos a versão apresentada que era a mesma encaminhada
pelo GT ao Deputado.
A seguir o Dr. José Cechin fez uma apresentação com algumas atualizações de dados
da proposta do Novo Modelo Previdenciário para os Novos Trabalhadores,
mencionando os ajustes que poderiam ser feitos para os atuais participantes do
sistema.
O coordenador informou que estava mantendo contato com os presidentes das
Confederações Empresariais para retomar o trabalho voltado para o encaminhamento
ao Pres. Lula da nossa proposta.
Enfatizou a seguir que conforme originalmente aprovado pelas entidades do PDMC
2002 deveríamos nos restringir a uma proposta somente para os novos trabalhadores.
Comentou que em entrevista recente a revista Exame o Pres. Lula disse que via uma
oportunidade política em 2009, para encaminhamento ao Congresso de uma proposta
para os novos trabalhadores.
Vários participantes comentaram a apresentação do Cechin ficando entendido que
deveríamos melhorar nossa comunicação da proposta do Novo Modelo para Novos
Trabalhadores.
A seguir o Prof. Rocca fez uma exposição de como tinham sido preparadas as
propostas a serem discutidas no “workshop”, a organização do mesmo, e as entidades
responsáveis pela coordenação de cada um dos painéis. Novamente pediu a todos as
entidades que enviassem seus representantes.

Nada mais havendo a tratar o Dr. Alfredo Moraes convidou a todos para participarem
do almoço oferecido pela Andima.
São Paulo, 07 de agosto de 2008
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

