ATA DA 36ª REUNIÃO DOC COMITÊ EXECUTIVO DO
PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS

DATA:
HORÁRIO:
LOCAL:

08 de março de 2010
das 13h às 15h
ANBIMA - Av. das Nações Unidas, 8.501 – 21º andar

PARTICIPANTES:
ANCOR
ANCOR
ABRASCA
ABRAPP
ADEVAL
ANBIMA
APIMEC
BMF&BOVESPA
CESA
CESA
CNI
IBMEC
CEMEC
FEBRABAN
IBGC
Coord.do PDMC

Manoel Cintra
Carlos Eduardo Sampaio Lofrano
Alfried Ploger
Álvaro Camassarí
José Ataliba Ferraz Sampaio
José Carlos Doherty
Lucy Souza
Bernard Appy
Celso Azzi
Mario Delgado
Flávio Castelo Branco
Carlos Rocha
Lauro Modesto dos Santos Junior
Wilson Levorato
Alberto Emmanuel Whitaker
Thomás Tosta de Sá

O José Carlos Doherty deu inicio a reunião justificando a ausência do Marcelo Giufrida
e dando as boas vindas a todos.
Passou a seguir a palavra ao Coordenador que agradeceu as presenças e submeteu a
ata da última reunião para aprovação.
O Prof. Rocca pediu que se retirasse da ata “levantou o aspecto da constitucionalidade
do IOF na entrada para aplicações no mercado financeiro e de capitais”.
O coordenador comentou a seguir que o Diretor Eduardo Rath Fingerl, do BNDES,
solicitou para deixar a apresentação do novo projeto do banco sobre o mercado de
capitais para a próxima reunião.
O coordenador disse que agendou nova reunião na SPE para a quinta-feira dia 11 para
apreciação com a PGFN do substitutivo ao PL 3401. Informou a seguir que seria
acompanhado pelo Mario Delgado do CESA, pois o Sergio Campinho não poderia ir, e
pelo Flavio Castelo Branco, da CNI, e Marcos Borges, da CNF.

O Mario Delgado esclareceu os motivos do substitutivo.
O coordenador após comentar que o Prof. Rocca apresentaria a seguir o estudo
elaborado pelo CEMEC disse que tinham estado, juntamente com o Flavio Castelo
Branco, com o Diretor Aldo Mendes do Banco Central, mostrando o trabalho.
Após a apresentação do Prof. Rocca o estudo foi muito elogiado e agendou-se uma
nova reunião do GT IOF para quinta-feira dia 18 na BM&F-Bovespa para preparação
do relatório final do GT.
O Bernard Appy, que passou a representar a BM&FBOVESPA no Comitê teceu alguns
comentários sobre sua atuação no Governo e sugeriu apresentar na próxima reunião
um trabalho para dar sequencia as propostas do Plano Diretor junto ao Ministério.
O Coordenador comentou a seguir que acha importante repassar para as entidades do
Comitê Executivo os pontos principais da agenda do Plano Diretor a ser discutida por
elas com os candidatos em suas reuniões individuais de forma a se obter uma
convergência de propostas relativas a continuidade do desenvolvimento do mercado de
capitais no próximo governo
Sugeriu que fosse enviado o capitulo das Diretrizes do Plano Diretor de 2008 e o
documento “Princípios e Recomendações para um Novo Modelo Previdenciário” já
entregue ao atual governo e assinado pelas Confederações da Indústria, do Comercio,
das Instituições Financeiras, da Agricultura e dos Transportes e que esta de acordo
com nosso projeto previdenciário.
Finalmente foi acordado ainda que a reunião do Plano Diretor com os candidatos se
realizaria na BM&FBovespa, em junho, após as convenções partidárias devendo ser
convidados todos os candidatos conforme foi feito em 2002.
As 15hrs foi encerrada a reunião
Atenciosamente,
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

