ATA DA 30ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO
DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS
Data:

28 de novembro de 2008

Horário:

13h00 às 15h00

Local:

BMF&BOVESPA
Rua XV de Novembro, 275/10º andar – São Paulo - SP

Participantes:
CVM
CVM
MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA

ABRASCA
ABRASCA
ABRAPP
ABVCAP
ABVCAP
ACSP
AMEC
ANBID
ANDIMA
ANDIMA
APIMEC
BMF&BOVESPA
BMF&BOVESPA
CETIP
CNF
CNI
FEBRABAN
FEBRABAN
FEBRABAN
FENASEG
IBMEC
IBMEC
IBGC
IBRI
INAE
Coord.do PDMC

Maria Helena Santana
José Alexandre Cavalcanti Vasco
Bernard Appy
Esteves Pedro Júnior
Antonio Duarte Carvalho de Castro
Eduardo Lucano dos Reis da Ponte
Àlvaro Camassari
Luiz Eugênio Figueiredo
Sidney Chameh
Marcel Domingos Solimeo
Edison Garcia
Marcelo Giufrida
Alfredo Neves Penteado Moraes
Paulo Eduardo de Souza Sampaio
Maria Cecília Rossi
Edemir Pinto
Gilberto Mifano
Edgar da Silva Ramos
José Ricardo Alves
Flávio Castelo Branco
Antonio Carlos de Toledo Negrão
Jorge Higashino
Mário Sérgio Vasconcelos
Nilton Molina
Carlos Rocca
Enio Rodrigues
Alberto A. Whitaker
Geraldo Soares Leite Filho
João Paulo dos Reis Velloso
Thomás Tosta de Sá

O presidente do Conselho da BMF&BOVESPA, Dr. Gilberto Mifano, deu inicio a reunião dando
boas vindas a todos e agradecendo pela presença.
Passou a seguir a palavra ao coordenador, Thomás Tosta de Sá, que depois de ler a pauta da
reunião pediu ao Dr.Enio Rodrigues que apresentasse o relatório financeiro de 01/11/07 a 30/
10/08 bem como o orçamento de despesas para o próximo ano.
O Enio esclareceu que muito embora os convênios celebrados pelo IBMEC com as diversas
entidades fosse automaticamente renovável caso não houvesse denuncia com 60 dias de
prazo por qualquer das partes perguntou se todas as entidades estavam de acordo com a sua
prorrogação. Não havendo nenhuma manifestação contrária disse que recalcularia as

contribuições para o próximo ano considerando o saldo existente e o fato de que com a fusão
BMF e BOVESPA elas passariam a pagar apenas uma contribuição e encaminharia com a
cobrança de dezembro, o orçamento completo com o cálculo da nova contribuição.
Apresentadas as contas de receitas e despesas do Plano Diretor e que colocadas em discussão, estas
foram aprovadas.

O coordenador apresentou a seguir um breve relato das ações do PDMC de 2002 que estavam
ainda em fase de implementação.
Passou a palavra ao Ministro Reis Velloso que fez um breve comentário sobre a grave crise da
economia mundial e suas implicações sobre nosso país.
Solicitou então ao Prof.Rocca que apresentasse a versão final do PDMC2008.
Concluída a apresentação o coordenador comentou que as propostas que dependiam da
criação de grupos de trabalho deveriam ser analisadas pelas entidades que se manifestariam
sobre quais grupos gostariam de participar. Disse também que ia agendar visitas as diversas
entidades no próximo ano para conversar com as respectivas diretorias sobre suas prioridades.
Falou ainda que após a reunião haveria uma coletiva com a imprensa, organizada pela
assessoria de imprensa da ANBID em conjunto com a da BMF&Bovespa, que contaria com a
presença do Dr. Bernard Appy e da presidente da CVM, além dos representantes do PDMC,
que fariam a entrega da versão 2008 do plano diretor.
Passou a palavra ao Dr.Bernard Appy que destacou os principais pontos do relatório do projeto
de reforma tributária aprovado na Comissão Especial da Câmara.
O representante da CNI, Dr. Flavio Castelo Branco, comentou que a CNI e um grupo de
entidades empresariais estavam apoiando o esforço do Governo de aprovar o projeto da
Reforma ainda esse ano no Congresso havendo entretanto necessidade de alguns ajustes a
serem propostos no plenário.
O coordenador perguntou se considerados os ajustes necessários no projeto as entidades do
PDMC concordavam em manifestar seu apoio a reforma tributária por ocasião da coletiva.
Houve aprovação unânime dos presentes.
Pediu que a Dra. Maria Helena apresentasse a seguir “A Estrategia Nacional de Educação
Financeira”.
Após explicar como tinha se originado esse projeto no âmbito do Coremec pediu ao
superintendente da CVM, José Alexandre Cavalcanti Vasco, para fazer sua apresentação.
Encerrada a reunião, com o agradecimento pela presença de todos, o coordenador pediu que
se dirigissem para a sala da coletiva todos os que pudessem participar.
São Paulo, 12 de Dezembro de 2008
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

