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PDMC

O Edemir Pinto deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos, fazendo, a seguir,
comentários sobre o processo de fusão de bolsas que vem ocorrendo no mundo,
destacando a recente operação Bolsa de Frankfurt /NYSE.
Comentou, a seguir, alguns projetos de lei que a BVMF vem acompanhando no Congresso e
questionou a função de assessor parlamentar do João Leal.
Passou, a seguir, a palavra ao coordenador que, após obter a aprovação da ata da última
reunião, esclareceu que na realidade a função do Leal não é de assessoria parlamentar,
mas de apoio à sensibilização de assessores parlamentares e congressistas ao mercado de
capitais.
Pediu, a seguir, que o José Ricardo, da CNF, esclarecesse o apoio que a CNF está dando
ao trabalho do Leal, inclusive com disponibilização de espaço em seu escritório.
Foi sugerido também que se fizesse uma reunião do Leal com as diversas assessorias das
outras entidades do PDMC, em Brasília.
A seguir, o coordenador comentou suas visitas a Brasília, inclusive sobre a entrega da carta
da ABRAPP ao ministro Garibaldi Alves apoiando a permanência da atual Diretoria da
PREVIC.
Esclareceu, ainda, que depois de conversar com o José Augusto da CNI restringiria seus
contatos para convidar a participar do Comitê Executivo do PDMC a Fiesp, Firjan e
Federação das Indústrias de Minas Gerais.
Com relação à Fiesp, informou que o Plöger será indicado como seu representante tão logo
assine o convênio com o IBMEC.
Pediu o apoio de todos para tentar agendar uma reunião do Comitê Executivo com o
ministro Mantega e, se possível, com a presidente Dilma ou o ministro Palocci, da Casa
Civil, tão logo tenhamos a versão final da Agenda 2011 aprovada.
Comentou, a seguir, o Decreto 7397 que oficializou a Estratégia Nacional de Educação
Financeira.
O Wilson Levorato esclareceu que a FEBRABAN e outras entidades contrataram uma
consultoria para elaborar um plano de negócios para a operacionalização da Estratégia.
Devido à impossibilidade de o prof. Rocca participar da reunião, o coordenador, esclareceu
que a apresentação colocada no documento da Agenda 2011 era para facilitar as
discussões no Comitê e que não faria parte da Agenda 2011.
Elogiou o item 2 “Missão do Mercado de Capitais e o Plano Diretor” e disse que os itens 3 e
4 que tratavam da Agenda propriamente dita e das Diretrizes já haviam sido objeto de
aprovação no Comitê Executivo.
Foi feita a recomendação de que se fizesse uma revisão de texto e uma uniformização da
numeração do documento.
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O coordenador informou que transmitiria ao prof. Rocca essas observações e propôs que
fossem lidas as Ações Especificas, designando-se as entidades que seriam “âncoras” de
cada uma delas, para que o Rocca pudesse falar diretamente com elas para rever e
uniformizar a forma de apresentação.
Baseada na numeração das Ações Especificas do documento apresentado, foi feita a
seguinte divisão:
1.06 – Apoiar a aprovação do PL3401da desconsideração da pessoa jurídica - CESA e CNI
1.20 –Apoiar a criação de Varas de Justiça especializadas em matérias de interesse do
mercado de capitais -CESA e BVMF
3.01.01 –Tributação de Ações- BVMF, ABRASCA, ANBIMA
3.02.02 – Tributação de títulos de renda fixa-ANBIMA e BVMF
3.02.04 – Tributação de Swaps-ANBIMA e CETIP
3.02.05-Tributação do hedge agropecuário de pessoas fisicas
3.02.06 –Tributação de títulos do agro negocio e do mercado imobiliário - BVMF, ANBIMA,
FEBRABAN, ABECIP
3.09 –Aceitação de garantias no exterior- BVMF
5.03.01 – Fim da diferenciação de curto prazo e longo prazo tributário-ANBIMA
5.03.02 –Instituição do come cotas anual- ANBIMA
5.06 –Fim da obrigatoriedade de publicação de balanços no D.O- ABRASCA, BVMF,CESA
5.07 –Equalização da tributação para investidores estrangeiros que investem em fundos
mútuos de investimento- ANBIMA
6.04.01 –Tributação de investimentos de longo prazo- ABVCAP e ANBIMA
6.06 –Flexibilização das normas de registro no CADE- ABVCAP
8.01 –Novo Modelo previdenciário para novos trabalhadores- Comitê
8.02 – Mandato para diretores da PREVIC-ABRAPP
8.03 – Uso do FGTS para aquisição de ações-Comitê
8.04 -Previdencia Complementar dos Servidores Publicos,- ABRAPP, FENASEG
8.05 – Tabelas regressivas e progressivas para participantes de fundos de pensão-ABRAPP
e FENASEG
Encerrando a reunião, o Edemir e o coordenador agradeceram a presença de todos, tendo
sido marcada nova reunião-almoço do Comitê Executivo para o dia 25 de março, às 13h, na
BM&FBovespa.
Foi ainda estabelecido o prazo até 18 de março para que a nova versão da Agenda fosse
encaminhada ao Comitê.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2011

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