ATA DA 32ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO
DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS

DATA:

05 DE JUNHO DE 2009

HORÁRIO: 13H00 ÀS 15H00
LOCAL:

ANBID – SP - Av. das Nações Unidas, 8.501 – São Paulo - SP

Participantes:
ABRASCA
ABRAPP
ABVCAP
ACSP
ADEVAL
AMEC
AMEC
ANBID
ANBID
ANBID
ANDIMA
APIMEC
BM&FBOVESPA
CETIP
CESA
CNF
CNI
FEBRABAN
FEBRABAN
IBMEC
IBRI
Coord.do PDMC

Maurício Botelho
Ivan Correa Filho
Luiz Eugenio Figueiredo
Nelson F. Kheirallah
Ney Castro Alves
Henrique Alvares
Valter Albertone
Euridson de Sá Junior
José Carlos Doherty
Raphael Castro
Alfredo Neves Penteado Moraes
Lucy Souza
Cristiana Pereira
Francisco Carlos Gomes
Luiz Roberto de Andrade Novaes
Marcos Borges
Mário Sérgio Carraro Telles
Magnus Ribas Apostólico
Antonio Carlos de Toledo Negrão
Carlos Rocca
Salim Ali
Thomás Tosta de Sá

O Diretor da Anbid, José Carlos Doherty, iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e passando a palavra ao Coordenador do Comitê para iniciar os trabalhos.
Thomás Tosta de Sá distribuiu o caderno contendo material da reunião, e deu
sequência a pauta.
Preliminarmente foi aprovada a Ata da 31ª Reunião. A seguir, foi apresentado o
Relatório Financeiro Trimestral, 1º de fevereiro a 30 de abril de 2009, do Plano Diretor
preparado pelo IBMEC. O Coordenador explicou que o Enio Rodrigues Vice-Presidente
do IBMEC não pode comparecer.
Foi proposta e aceita, a seguir, a re-admissão da APIMEC no Comitê Executivo, com a
contrapartida de apoio técnico ao desenvolvimento do Projeto de Mercado de Capitais-

Mercado Imobiliário. Uma vez concluído o projeto a APIMEC voltaria a ser um membro
pagante do Comitê.
O Coordenador fez a seguir um breve relato das ações em andamento:
1- Destacou a participação nas audiências da Comissão de Finanças da Câmara,
de quatro Entidades do Comitê Executivo (CNF-FEBRABAN, CNI, CNC e
CNSEG) manifestando oposição aos projetos de lei do senador Paulo Paim
relativos a oneração do orçamento previdenciário, em particular o do Fator
Previdenciário.
2- Encaminhamento do projeto de Lei da criação da PREVIC. Relatou a visita ao
presidente da Câmara Michel Temer a convite do Ministro da Previdência, para
como Coordenador do Comitê Executivo manifestar o apoio das Entidades dele
participantes ao referido projeto. Pediu a seguir ao representante da CNF que
expusesse o atual estágio de andamento dos referidos projetos na Câmara.
3- Projeto de Lei da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Pediu ao Novaes
do CESA – Centro de Estudos da Sociedade de Advogados que relatasse o
andamento do projeto na Câmara.
O Novaes disse que o projeto encontrava-se ainda na Comissão de Economia e que o
relator, dep.José Guimarães, já havia preparado o seu relatório favorável a aprovação,
mas que a Casa Civil pediu vistas do relatório e a informação, não oficial, é que teria
analisado e aprovado o texto.
O Coordenador disse a seguir que da mesma forma que foi organizada uma delegação
para visitar o presidente da Câmara pedindo a provação do projeto da PREVIC,
deveríamos fazer o mesmo.
O Novaes ficou de dar notícias sobre o momento oportuno para essa ação.
O Coordenador comentou, que havia conversado com o presidente do IBRI – Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores, Geraldo Soares, se o IBRI poderia
implementar o projeto de Poupança Participativa que foi originalmente elaborado pela
BM&FBOVESPA. (ver anexo).
Trata-se de um projeto que estimula a participação dos trabalhadores no capital das
empresas, utilizando-se a Lei da Participação em Lucros e Resultados.
O Salim informou que o IBRI está submetendo a proposta ao seu conselho e que nos
informaria a seguir.
O Coordenador comentou a seguir que havia pedido a SPE – Secretaria de Política
Econômica, realização de uma reunião conjunta do GT do Governo com o Comitê
Executivo, mas que o Nelson Barbosa, Secretário da SPE, preferiu agendar uma
reunião em que convocou a ANBID e BM&FBOVESPA para apresentarem suas
propostas relativas às medidas de desenvolvimento do mercado de capitais, a Boston

Consulting para apresentar o Projeto Ômega, voltado para a criação de um centro
regional de mercado financeiro e de capitais para a América Latina, em São Paulo, o
Coordenador do Comitê e o professor Rocca para falarem do PDMC 2008 e da criação
do CEMEC com a apresentação do projeto “Participação do Mercado de Capitais na
Mobilização da Poupança e no Financiamento da Economia Brasileira.”.
O Coordenador solicitou que a ANBID fizesse a apresentação de suas propostas
apresentadas ao GT do Governo e propôs que elas integrassem as ações do
PDMC2008. O mesmo foi solicitado a BM&FBOVESPA.
Após as apresentações realizadas pelo Euridson de Sá Junior, da ANBID, e da
Cristiana Pereira, da BM&FBOVESPA, o Alfredo Moraes propôs que se fizesse uma
reunião específica para analisar as propostas antes de sua incorporação ao PDMC
2008.
O Coordenador solicitou também ao Maurício Botelho que apresentasse as propostas
da ABRASCA para incorporação ao PDMC.
Após indagar se alguma outra Entidade gostaria de incluir novas propostas ao Plano
Diretor, foi decidido que junto com a ata circulariam as propostas da ANBID,
BM&FBOVESPA e ABRASCA e seria convocada uma reunião pelo prof. Rocca para
análise de todas as propostas.
O Coordenador enfatizou que desde o início das reuniões do Comitê Executivo do
PDMC as Entidades participantes tinham total liberdade de encaminhar individualmente
ao Governo suas propostas e que aquelas que fossem aprovadas por unanimidade no
Comitê Executivo seriam incorporadas ao PDMC. Ressaltou que essa foi a razão do
grande sucesso obtido pelo PDMC 2002, pois a manifestação de apoio de todas as
Entidades do PDMC, a propostas individuais de cada uma, criou melhores condições
para sua aprovação pelo Governo.
A seguir o prof. Rocca fez a apresentação do projeto “Participação do Mercado de
Capitais na Mobilização de Poupança e no Financiamento da Economia”, que vem
sendo conduzido pelo CEMEC.
Foi destacado que esse projeto, aprovado pelo Comitê Executivo em 2006-2007, seria
inicialmente implementado pela CVM, mas depois de entendimentos entre CVM e
IBMEC optou-se pela criação do CEMEC – Centro de Estudos do Mercado de Capitais,
uma parceria do IBMEC, FIPECAFI e ANDIMA, para a realização e atualização do
trabalho.
O Coordenador, depois de consultar e ser aprovado que as reuniões do Comitê
Executivo continuariam a ser às sextas-feiras, disse que apresentaria na ata as datas
para as próxima reuniões.
Esclareceu que a dificuldade de agendar a reunião com o GT do Governo com o
Comitê Executivo, fez com que perdêssemos a reunião proposta para o dia 17 de abril.

Dessa forma, a agenda de reuniões apresentada por ocasião da Convocação da 31ª
Reunião do Comitê Executivo do Plano Diretor do Mercado de Capitais, será mantida:
14 de agosto
09 de outubro
04 de dezembro .
Os locais das próximas reuniões serão posteriormente indicados.
Atenciosamente,
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

