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O Alfredo Moraes, em nome da ANBIMA, agradeceu a presença de todos e pediu ao
Thomas para conduzir a reunião.
Feita a leitura e aprovada a ata da 42ª Reunião foram apresentados o relatório financeiro do
exercício fiscal de 1/11/2010 a 31/10/2011 e o orçamento para o exercício de 1/11/2011 a
31/10/2012.

Após esclarecimentos prestados pelo coordenador os dois documentos foram aprovados por
unanimidade.
Foi colocada em discussão, a seguir, a priorização das ações da agenda 2011 do PDMC
que passará a ser a Agenda 2012.
Primeiramente o Celso Azzi discorreu sobre PL 3401 sobre a Regulamentação da
Desconsideração da Personalidade Jurídica ressaltando o trabalho feito no Congresso pelo
CESA ,CNI e CNF que contou com a participação ativa do coordenador e do Leal.
O projeto aguarda a indicação do relator na Comissão de Constituição e Justiça.
Foi ressaltada a necessidade de se fazer um trabalho junto ao Ministério da Justiça
para facilitar a tramitação no Congresso. O Celso mencionou a visita feita ao prof. Fabio
Ulhoa Coelho e o contato inicial com o Senhor. Marivaldo no Ministério da Justiça.
O Plöger perguntou se já haviam sido feitos contatos com a FIESP sobre o PL, que é
considerado prioritário por ela, tendo o Celso esclarecido que já havia sido realizado um
evento na FIESP.
Este PL foi considerado prioritário na Agenda.
A Lucy, da APIMEC, comentou que em reunião do CODIM algumas entidades propuseram
que se fizesse um novo plano diretor, pois havia muitos assuntos do CODIM que deveriam
estar no PDMC.
Sugeriu também que se fizesse novo convite ao IBGC, IBRI e AMEC para voltarem a
participar do Comitê.
O Alfredo Moraes esclareceu que a Agenda 2011 do PDMC foi objeto de ampla discussão
das entidades participantes não se justificando um novo PDMC mas que ela era dinâmica
podendo acomodar novas propostas que fossem consideradas pelo Comitê não apenas
prioritárias mas oportunas.
O Antonio Castro comentou a seguir seus contatos com a Bolsa sobre a questão da
tributação de ações e publicação de balanços no DO.
Foi comentado pelo Alfredo que a BOLSA, ANBIMA.CETIP, ANCORD e FEBRABAN tem
discutido os temas tributários da Agenda 2011 e foi sugerido fazer uma reunião de trabalho
da coordenação com esse grupo.
O Rocca e o Thomás deverão programar essa reunião.
Foi pedido a seguir que o Devanir ,da ABRAPP, falasse sobre a tramitação do PL 1992 que
trata da previdência complementar do servidor público.
Dois dos principais problemas são a constituição de um ou três fundos de previdência para
cada um dos três poderes e a da gestão privada desses fundos.

2

Sugeriu que se fizesse uma visita ao Senador José Pimentel e que posteriormente ele fosse
convidado para uma apresentação no Comitê
.
Com relação ao Novo Modelo Previdenciário e ao uso do FTGS foram considerados que
não eram politicamente oportunos, mas que deveríamos concentrar nossos esforços junto
ao Congresso e Executivo para defendermos posições já conquistadas como o fator
previdenciário, nova legislação sobre pensões, a não correção pelo salário mínimo dos
benefícios maiores do que um salário.
Foram também feitos esclarecimentos sobre a estrutura de acompanhamento da Estratégia
Nacional de Educação Financeira, que já se encontra em fase de implementação e não
precisa constar da Agenda. Foi sugerido convidar a Maria Helena e o Vasco da CVM para
fazerem uma apresentação ao Comitê.
Com relação ao programa de ampliação do acesso de empresas ao mercado o Thomas
mencionou que tem conversado, em nome do IBMEC com a BOLSA e com o Cantidiano,
que preside a Comissão de Listagem do Bovespa Mais, sobre a necessidade de mudanças
nesse segmento do mercado.
Foi proposto convidar o Cantidiano para uma reunião do Comitê.
Decidiu-se priorizar um conjunto de ações prevista na Agenda 2011 considerando-se a
oportunidade de serem discutidas com o governo e que denominaremos Agenda 2012
indicando-se as entidades ancoras para cada uma das ações.
Depois de aprovada a Agenda de reuniões para 2012 foi encerrada a reunião. .

Atenciosamente,

Thomás Tosta de Sá
Coordenador
Comitê Executivo do Plano Diretor do Mercado de Capitais
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