ATA DA 37ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO
DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS
DATA:
HORÁRIO:
LOCAL:

17 de maio de 2010
das 13h às 15h
BM&FBOVESPA - Rua XV de Novembro, 275
Centro – SP - 1º andar – Salão de eventos

Deputado Guilherme Campos

Dr. Gustavo Boccaletti

ABECIP
ABRASCA
ABRAPP

Natalino Gazonato
Maurício Botelho
Álvaro Camassarí

ABVCAP
ACSP
ADEVAL
ANBIMA
APIMEC
BM&FBOVESPA
CETIP
CETIP
CESA
CESA
CNF
CNI
CNSEG
IBMEC
Coord.do PDMC
Assessor do PDMC

Marcelo Moraes
Marcel Domingos Solimeo
José Ataliba Ferraz Sampaio
Luiz Kaufman
Lucy Souza
Bernard Appy
Jorge Santana
Carlos Alberto Sequeira
Mário Delgado
Luiz Novaes
José Ricardo Alves
Flávio Castelo Branco
Nilton Molina
Carlos Rocca
Thomás Tosta de Sá
João Leal Neto

O Coordenador pediu desculpas aos participantes pela mudança de horário da
reunião devido a realização do almoço na BM&Fovespa com o Instituto Fernando
Henrique Cardoso com a presença, alem do ex presidente FHC, dos ex Presidentes
do Chile e Uruguai e do ex Primeiro Ministro da Espanha Felipe Gonzalez.
Agradeceu em nome do presidente da Bolsa a presença de todos.
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Leu a seguir a pauta da reunião e apresentou o conteúdo do caderno que foi
distribuído a todos. Informou que Dr. Enio Rodrigues que apresentaria o Relatório
Financeiro não pode comparecer a reunião, e que o mesmo será apresentado na
próxima reunião.
Com relação ao convite aos candidatos a presidência disse que o Edemir Pinto
coordenaria o processo já que a reunião com eles, para apresentação do Plano
Diretor e dos principais pleitos nele contidos, seria em reunião a ser feita na Bolsa.
Destacou que não haveria debates com os candidatos mas apresentaríamos um
documento com os pontos principais do Plano destacando-se entre outras propostas
o documento sobre Princípios e Recomendações para um novo modelo
previdenciário e o programa da Estratégia Nacional de Educação Financeira.
Foi decidido que seria enviado a todas as entidades o material a ser apresentado
aos candidatos para que se verificasse se haveria alguma proposta que já foi
implementada para ser retirada do documento (material anexado acima).
Falou a seguir que seria importante obter cobertura da mídia para manifestar apoio
ao veto presidencial a extinção do Fator Previdenciário caso seja aprovado no
Senado, de acordo com carta já enviada ao presidente Lula.
Agradeceu a seguir a presença do assessor do Deputado Guilherme Campos que
será o relator do PL3401.
Depois de esclarecimentos prestados pelo Mario Delgado, Luiz Novaes e o
coordenador foi entregue ao assessor a proposta do substitutivo aprovado pelo
Comitê Executivo e que contemplava a reunião realizada na SPE com a
Coordenadoria da Receita Tributaria da PGFN.
O assessor informou que o Deputado Guilherme Campos estava à disposição de
todos para ouvir sugestões e que prepararia seu relatório em função das discussões
que conduziria na Comissão.
O Professor Rocca apresentou a seguir a versão final do relatório sobre o IOF e foi
decidido que se aguardaria nova reunião do Comitê para se decidir se seria
entregue ou não ao Governo como uma contribuição técnica.
O Jose Ricardo Alves, vice-presidente da CNF, comentou o andamento do PL que
regulamenta o artigo 192 que esta em tramitação no Senado sugerindo que se
incluísse na agenda do Plano Diretor.
O Leal entregou ao Jose Ricardo o livro relativo às discussões no Congresso, em
2000, da regulamentação desse artigo.
O José Ricardo convidou as demais entidades do PDMC para uma reunião na
FEBRABAN na próxima semana para que as entidades ficassem informadas.
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O convite com os dados da reunião será enviado pelo Jose Ricardo.
Tendo em vista compromissos assumidos por diversos participantes a apresentação
do Bernard Appy que, despertou grande interesse após uma rápida síntese que ele
fez, foi adiada para a próxima reunião.
Foi proposto pelo Appy encaminhar a todos seu documento que estamos anexando
a ata.
Foi encerrada, a seguir, a reunião.
Atenciosamente.
Thomás Tosta de Sá
Coordenador
Comitê Executivo do Plano
Diretor do Mercado de Capitais
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