44ª REUNIÃO
COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS
Data: 10 de fevereiro de 2012
Horário: das 13 às 15h
Local: ANBIMA
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João Leal Neto

O Marcelo Giufrida deu inicio à reunião agradecendo a presença de todos e passou a
palavra ao Thomás Tosta de Sá.
Após agradecer ao secretário-adjunto da SPPC, José Edson da Cunha Júnior, e ao
Alexandre Vasco, superintendente da CVM, por terem aceitado o convite para fazerem
exposições no Comitê, justificou a ausência do Gilberto Mifano e Celso Azzi, que não
puderam comparecer.
Comunicou também que a Apimec Nacional pediu desligamento do Comitê.
Informou que após falar com o Mifano para que o IBGC voltasse a integrar o Comitê ele
disse que deixaria para o novo conselho do IBGC essa a decisão.
Comentou, ainda, que falou com o Edson Garcia para que a Amec também voltasse ao
Comitê e que falaria, também, com o IBRI.
Informou, ainda, que o Marcio Holland, secretário da SPE, que estava previsto para
participar da reunião, por questões de agenda no MF não pode comparecer.
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Leu a pauta da reunião e solicitou a aprovação da ata da 43ª Reunião do Comitê.
Comentou, a seguir, as reuniões realizadas na Câmara dos Deputados com o relator do
PL3401 e seu assessor, na CCJ, com a participação do Leal, Flavio Maia (Abrasca), Rodrigo
Badaró (Cesa) e as assessorias da CNI e CNF, que resultou na apresentação do relatório do
deputado Danilo Fortes, antes do recesso do final do ano.
O Leal esclareceu, a seguir, que não foi possível votar na CCJ antes do recesso e que será
necessário aguardar a indicação do novo presidente da Comissão.
Dadas as dificuldades políticas de composições no Congresso, acredita que só em abril será
indicado o novo presidente da CCJ.
Comentou, ainda, a proposta que está sendo discutida com as assessorias da CNF e CNI,
para convidar deputados para constituição de uma frente parlamentar do mercado de
capitais, para apoio às propostas do PDMC.
Seria feito um trabalho também com as assessorias técnicas da Câmara e dos deputados
convidados.
O Flavio Castello Branco, da CNI, comentou que cada Confederação tem sua agenda
parlamentar, e que seria importante ter um grupo de deputados informados sobre as
demandas do mercado de capitais. Ficou combinado que será encaminhada a todos a lista
de deputados que serão convidados, para que sejam apresentados novos nomes pelas
demais entidades do Comitê.
O Thomás, antes de passar a palavra ao Jose Edson, agradeceu ao Mendonça, presidente da
Abrapp, pelo convite que fez ao secretário-adjunto, passando-lhe a palavra.
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A seguir, o Molina elogiou a decisão da presidente Dilma de interromper as contratações
dos servidores enquanto não fosse votado o PL 1992.
O Jose Edson fez a apresentação anexa, tendo o Plöger o parabenizado e demais membros
da comissão do Executivo pelo espírito público com que veem tratando o PL.
Seguiram-se comentários de diversos membros do Comitê e esclarecimentos adicionais do
secretário-adjunto.
O Thomás propôs, a seguir, incluir na Agenda 2012 o desenvolvimento da Estratégia
Nacional de Acesso ao Mercado de Capitais, voltada para empresas, investidores e
intermediários, propondo a constituição de um GT com a participação das entidades mais
diretamente envolvidas e coordenadas pelo IBMEC. Comentou, ainda, que estava
conversando com a ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial sobre um
Termo de Referência para contratação do projeto. Disse que o IBMEC está programando
um Forum de Mercado de Capitais para agosto, para apresentação da Estratégia, e que
buscará apoio das Federações de Indústria, Comércio e Agricultura.
A proposta foi aprovada, e o Rocca organizará o GT, como tem sido a prática das ações do
PDMC.
Pediu, a seguir, para o Rocca fazer apresentação do último trabalho do Cemec (anexo).
Concluída essa apresentação, o Vasco fez um excelente relato da Estratégia Nacional de
Educação Financeira (anexa), seguido por uma apresentação do Fabio Moraes, da
Febraban.
O Thomas, depois de agradecer a ANBIMA pela organização da reunião-almoço, informou
que a próxima reunião será no dia 30 de março, tendo ACSP, Ancord e Abrapp e Fiesp se
oferecido para sediarem a reunião.
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O Marcelo Giufrida encerrou a reunião.

Atenciosamente,

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