ATA DA 34ª REUNIÃO DOC COMITÊ EXECUTIVO DO
PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS

DATA:
HORÁRIO:
LOCAL:

23 de outubro de 2009
das 13h às 15h
ANBIMA - Av. das Nações Unidas, 8.501 – 21º andar

Participantes:

Convidado
Convidado
ABECIP
ABRASCA
ABRAPP
ABVCAP
AMEC
ANBIMA
APIMEC
BMF&BOVESPA
CESA
CNSEG
IBMEC
IBGC
IBRI
Coordenador do PDMC

Carlos Eduardo Sampaio Lofrano
Robson Pereira
José Pereira Gonçalves
Maurício Botelho
Álvaro Camassari
Sidney Chameh
Edison Garcia
Marcelo Giufrida
Mara Limonge
Lucy Souza
José Antonio Gragnani
Luiz Roberto de Andrade Novaes
Nilton Molina
Carlos Rocha
Mauro Cunha
Salim Ali
Thomas Tosta de Sá

Participantes:
O presidente da ANBIMA, Sr. Marcelo Giufrida, abriu os trabalhos dando as boas vindas aos
presentes e passou a palavra ao Sr. Thomas Tosta de Sá, que deu abertura aos trabalhos com
a aprovação da ata da reunião anterior e apresentação do relatório financeiro.
Em seguida Thomás Tosta de Sá expôs a necessidade de se indicar um assessor do PDMC
no Congresso em Brasília com o objetivo de acompanhar a tramitação dos projetos. Sugeriu o
nome de João Leal, que foi aprovado pelos presentes. Ressaltou-se ainda que esta
contratação não impactará em aumento de custos para os participantes do PDMC.
Tendo em vista a publicação do Decreto Nº 6.983, acerca do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF foi submetido à
aprovação dos presentes texto com manifestação do PDMC criticando os impactos da medida.
Após inclusão de alguns ajustes o texto foi concluído para envio e manifestação na mídia.
O Sr. Mauro Cunha, presidente do IBGC, no bojo da preocupação com o marco regulatório e
neste caso, mais especificamente em relação ao pré-sal, levantou a necessidade de atuação
do PDMC. No mesmo sentido houve a manifestação da APIMEC em apoiar a iniciativa. As
duas entidades expuseram a preocupação em relação ao que se tem proposto para a
regulação da exploração de petróleo das reservas no pré-sal pela Petrobras. Se a tese de
aumento de capital, com aumento de participação pela União se concretizar poderá resultar
em diluição dos minoritários, ferindo vários princípios de governança. Tendo em vista que a
AMEC também estava em estagio avançado nesta discussão, formou-se um grupo de trabalho,

coordenado pelo prof. Rocca para concluir, na próxima semana, um documento manifesto a ser
encaminhado ao relator do projeto de lei.
A seguir foi dado curso à pauta proposta para o encontro:
1. Projeto de desconsideração da Personalidade Jurídica: foram apresentadas por Dr
Luiz Roberto de Andrade Novaes, as alterações propostas para o projeto de lei.
2. Proposta da AMEC para inclusão do tema na pauta do PDMC: alteração da ICVM
317/99 que dispões sobre a obrigação de notarização, consularização e
reconhecimento de firmas dos instrumentos de procurações por acionistas não
residentes.
O Sr. Salim Ali, representante do IBRI manifestou apoio à iniciativa e informou que tem
interesse em participar das discussões.
Dado que a matéria afeta também os procedimentos para realização de assembléias das
empresas aqui representada pela ABRASCA, o Sr. Mauricio Botelho colocou-se a disposição
para contribuir. Para tanto, será formado um grupo coordenador pelo prof. Rocca que contará
inicialmente com ABRASCA, AMEC e IBRI.
O Sr. Álvaro Camassarí da ABRAPP relatou a tramitação do projeto de lei no Senado que cria
a PREVIC.
Foi oferecido pela ANBIMA aos participantes da reunião exemplar do livro Brasil Pós-Crise.
Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Robson Pereira, que apresentou aos participantes do
encontro a estrutura da publicação organizada por Fábio Giambiagi e Octavio de Barros cujo
título é “Brasil pós-crise”. Foram destacados: a estrutura dos papers que compõem a
publicação, alguns dados que são parte do livro e serviram de base para reflexão das
publicação e alguns dados para conclusão.
O coordenador propôs e foi aprovado que a agenda do Plano Diretor de 2010, tendo em vista o
processo eleitoral para a presidência, incluísse o tema: “O Mercado de Capitais e as reformas
Estruturais”.
Foi a seguir encerrada a reunião com o agradecimento a todos por suas contribuições.
Atenciosamente,
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

