40ª REUNIÃO
COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS
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Por causa da alteração da data da reunião o Edemir Pinto, presidente da
BM&FBovespa, não pode comparecer e foi representado pelo Bernard Appy
que após agradecer a presença de todos passou a palavra ao Coordenador.
Após a leitura e aprovação da Ata da 39º Reunião o Thomás comentou que o
prof. Rocca faria, a seguir, a apresentação da última versão da Agenda 2011,
incorporando as sugestões apresentadas na última reunião.
Disse, ainda, que tinha participado em Brasília de uma reunião na Secretaria
Executiva do Ministério da Fazenda com a CNF, ANBIMA e FEBRABAN, mas
que já havia enviado e-mail a todos relatando o objetivo da reunião: criação do
Fundo de Liquidez para o mercado secundário de títulos da divida das
empresas.
Pediu, então, ao Prof. Rocca que apresentasse a agenda 2011.
Após manifestação de diversos participantes do comitê propondo algumas
alterações ao documento foi aprovada a nova versão (anexa) que será enviada

ao Ministério da Fazenda solicitando uma reunião conjunta do Comitê
Executivo com o Ministro da Fazenda e sua equipe.
Foi proposto que alem do Ministro da Fazenda fossem convidados também os
Ministros da Previdência, do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia, para
reuniões com o Comitê Executivo para a apresentação dos temas da Agenda
2011 relacionados com os respectivos ministérios.
Foi solicitado também o apoio das entidades do Comitê para agendamento,
com a participação do Ministro Palocci,de uma reunião com a presidente Dilma.
O Coordenador comentou a seguir , conforme consta da Ata da 39º reunião,
que havia sido feita a alocação dos diversos temas da Agenda 2011 a algumas
entidades mais afins com os respectivos temas para que elas ficassem como
“ancoras” para detalharem as ações propostas na Agenda constituindo Grupos
de Trabalho .Algumas alterações foram propostas pelos participantes na
relação das “ancoras”
Por sugestão dos participantes o Coordenador ficou de estender a todos o
convite para participarem dos respectivos GT’s.
Nada mais havendo a tratar foi encerada a reunião.
Atenciosamente,
Thomás Tosta de Sá
Coordenador
Comitê Executivo do Plano Diretor do Mercado de Capitais
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2011

