42ª REUNIÃO
COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS

DATA:

01 de agosto de 2011

HORÁRIO:

das 14h30 às 16h30

LOCAL:

ANBIMA SP

ABRAPP

Álvaro José Camassarí de Gonzaga

ABRAPP

Ivan Correa Filho

ACSP

Ulisses Ruiz de Gamboa

ANBIMA

Alfredo Moraes

APIMEC

Francisco D´Orto

CETIP

Marcelo Fleury
Carlos Sequeira

CNI

José Augusto Coelho

FEBRABAN

Jayme Soares Alves Neto

FEBRABAN

William Salasar

FENASEG

Nilton Molina

IBMEC

Raul Veloso

Coord.do PDMC

Thomás Tosta de Sá

O Alfredo Moraes, após agradecer a presença de todos solicitou ao Thomás Tosta de Sá
para dar início à reunião.

Após relatar as notícias que saíram na imprensa sobre reuniões dos sindicalistas com o
secretário Executivo do Planalto, Gilberto Carvalho, o coordenador disse que havia
contratado o Raul Velloso para preparar um documento sobre os temas que vinham sendo
discutidos:
1) Pensão por morte
2) Previdência Complementar do Servidor Público
3) Fator Previdenciário
4) Desoneração da Folha
Pediu ao Raul que fizesse a apresentação do documento
Solicitou a seguir ao José Augusto da CNI que comentasse as notícias recentes sobre a
nova política industrial que trataria, entre outros temas, da desoneração da folha.
O José Augusto informou que o setor empresarial havia sido surpreendido com o anúncio
da apresentação da nova política industrial ( na terça-feira em Brasília) e que estaria
participando da reunião convocada pelo governo em que seria feita a apresentação.
Comentou a seguir que a CNI participa de um grupo de trabalho no Ministério da Fazenda,
presidido pelo Ministro Mantega, de acompanhamento da competitividade (GAC) e do
Conselho Nacional da Previdência aonde poderíamos apresentar nossas sugestões que
deveriam porem estar focadas nos 4 itens em discussão.
O Alfredo Moraes e o Molina comentaram também o documento apresentado sugerindo
que fosse mais resumido e que não se abordasse a proposta do “Novo Modelo
Previdenciário”.
A idéia seria preparar um documento que nos colocasse na mesa de negociação com os
principais interlocutores do governo:
1) Ministério da Fazenda
2) Ministério da Previdência
3) Palácio do Planalto
Ouvidos os demais participantes presentes e atendendo a sugestão de todos que
deveríamos ter um documento mais objetivo e curto o coordenador propôs as seguintes
providências:

1) Elaboração de novo documento propondo a discussão dos 4 temas da pauta do
governo que será novamente submetido ao Comitê. Esclareceu ainda que as
iniciativas das entidades participantes do Comitê Executivo de falar com o governo
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não deveriam ser inibidas. O novo documento será encaminhado ao Comitê até o
dia 08 de agosto.
2) O coordenador pediu o apoio das entidades para o agendamento das reuniões
com o governo e disse que estaria em Brasília nos dias 9 e 10 buscando esses
agendamentos.
3) A proposta do José Augusto de procurarmos algumas lideranças no congresso
para abordarmos os temas previdenciários foi aceita.
4) O Molina sugeriu contatar outras lideranças para ver a possibilidade de obtenção
de apoio.
5) Ficou também acordado que seria importante contatar as lideranças empresariais
apresentando nossa proposta de ação junto ao governo.
6) O documento para o governo deveria enfatizar apoio as propostas em discussão,
sujeitas a aprimoramento, e a uma defesa do Fator Previdenciário abordando o
aspecto da justiça social implícito na sua formula em vez da interpretação de um
redutor de benefícios.
7) Um documento mais completo será apresentado aos empresários.

A seguir foi encerrada a reunião.

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