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Thomás Tosta de Sá

O Presidente da ABRAPP, José de Souza Mendonça, deu as boas vindas agradecendo a
presença de todos e passou a seguir a palavra ao Coordenador do Comitê Executivo para que
conduzisse a reunião.
Thomás Tostá de Sá, após agradecer a presença dos representantes de todas as entidades do
Comitê Executivo e das autoridades presentes, pediu que acompanhassem a agenda da
reunião, abrindo o documento que foi distribuído a todos.
Após a apresentação do documento, solicitou a aprovação da Ata da última reunião e enfatizou
a importância de se dar continuidade ao PDMC 2008 com o mesmo empenho com que foi
conduzido o PDMC 2002, graças a uma verdadeira parceria público privada do GT do Mercado
de Capitais do Governo e das Entidades do Comitê Executivo do PDMC.
Salientou também da necessidade de se avançar nas pendências do Plano Diretor de 2002,
com destaque para a Reforma Tributária, O Novo Modelo Previdenciário para Novos
Trabalhadores, nova Lei da Desconsideração da Personalidade Jurídica, o uso dos
instrumentos do Mercado de Capitais para o desenvolvimento do Mercado Imobiliário e a
aprovação da PREVIC.
Passou a seguir a palavra ao Prefeito de São Paulo – Gilberto Kassab, que após dar boas
vindas a todos, enfatizou a importância dos mercados de capitais e previdenciários para o
desenvolvimento econômico sustentado do país.
Devido a outros compromissos anteriormente assumidos, o Prefeito desejou a todos uma
produtiva reunião e apresentou suas despedidas.

O coordenador solicitou a seguir que o presidente da ABRAPP manifestasse, em nome das
demais Entidades do PDMC, o apoio a aprovação do PL 3962 da criação da PREVIC.
O Dr. José de Souza Mendonça ressaltou que a supervisão e Fiscalização dos fundos de
pensão precisam estar entregues a um órgão de Estado que continue sendo eficiente,
independentemente de quem esteja no Governo.
Falou a seguir o Dr. Nilton Molina, Vice-Presidente da FENASEG, sobre a necessidade de
lutarmos contra projetos apresentados pelo Senador Paulo Paim, em curso no Congresso, que
ameaçam desequilibrar a Previdência Social, como o que propõe a eliminação do fator
Previdenciário e o que busca estender a todos os aposentados e pensionistas os reajustes
reais concedidos nos últimos anos a quem recebeu o benefício mínimo.
O coordenador pediu a seguir ao representante da CNI que encaminhasse ao Ministro Pimentel
o documento das Confederações Empresariais sobre “ Princípios e Recomendações para um
Novo Modelo Previdenciário” anteriormente entregue ao Ministro Luís Marinho, por ocasião do
Fórum da Previdência de 2007.
O Dr. Flávio Castelo Branco, disse ainda, que o documento havia sido entregue também ao
Presidente Lula, pelo Dr. Armando Monteiro Neto, presidente da CNI.
O coordenador pediu a seguir que o Dr. Cechin apresentasse ao Ministro Pimentel a proposta
do “Novo Modelo Previdenciário para Novos Trabalhadores”, desenvolvido ao longo dos
últimos 3 anos, no âmbito do Plano Diretor do Mercado de Capitais.
Após apresentação feita pelo Dr. Cechin, falaram em nome do Comitê Executivo, o Dr. Alfredo
Moraes, presidente da ANDIMA e o Prof. Carlos Rocca do IBMEC, enfatizando a importância
para o Brasil, de buscar uma solução para a fantástica alteração no perfil demográfico do país,
que agravará de maneira significativa o nível das despesas com benefícios previdenciários.
Falou a seguir, o ex Ministro Gushiken, que apesar de reconhecer os méritos da proposta,
disse não ver oportunidade política para que esse debate fosse levado ao Congresso pelo atual
Governo.
O Deputado Ricardo Berzoini após concordar com o ex Ministro Gushiken, disse que não
discutiria as propostas apresentadas, que só deviam ser discutidas com os próximos
candidatos a presidência da república. Ressaltou a seguir a importância da aprovação do
projeto de criação da PREVIC.
Falou a seguir o Secretário Ricardo Pena, que manifestou sua satisfação com o andamento do
PL 3962. Comentou sobre os progressos conseguidos pela SPC, especialmente na parte
regulatória e de supervisão, elogiando o trabalho desenvolvido por seus antecessores Adacir
Reis e Leonardo Paixão. Concluiu dizendo que precisamos avançar mais e que a criação da
PREVIC representará consolidação de todos os avanços obtidos.
Dado o avançado da hora o coordenador passou a palavra ao Ministro José Pimentel,
desculpando-se com o deputado Chico D' Angelo, relator do projeto da PREVIC, que disse não
precisar falar no momento.
O Ministro Pimentel após se manifestar favorável ao projeto da PREVIC e solicitar o apoio dos
deputados Chico D' Angelo e Ricardo Berzoini para sua aprovação no Congresso até meados
do ano. Falou a seguir, das importantes transformações administrativas que a Previdência
Social vem passando, destacando as medidas de simplificação dos processos de

aposentadoria por idade, que graças ao trabalho das equipes do ministério, estavam sendo
concedidas em apenas 30 minutos.
O Ministro, reforçando as colocações feitas pelo Dr.Nilton Molina, instou as entidades
presentes que atuassem junto ao Congresso para impedir a aprovação dos projetos de lei do
Senador Paulo Paim, inclusive o que obteve aprovação por unanimidade no Senado, pois
provocarão sérios desequilíbrios no orçamento da Previdência, causando impactos fiscais
desastrosos para as contas públicas.
O coordenador agradeceu a participação de todos dando por encerrada a reunião.
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

