ATA
Reunião Ordinária – Comissão Técnica
Data: 14/01/2021
Hora: 08h00
Local: Cisco Webex
Participantes - Foram registradas as presenças de:
Nome

Cargo

Aline Campos

Coordenador da Comissão Técnica

Emerson Drigo

Subcoordenador da Comissão Técnica

Edina Biava

Membro

Naira Oey

Membro

Michel Correa

Membro

Vinicius Bioni

Membro

Flavia Gorin

Membro

Gustavo Carrijo

Membro

Marina Gelman

Membro

Rafael Mingone

Membro

Alexandre Horta

Membro

Total: 11 membros presentes
Pauta:
1. Abertura
2. Atualização sobre a 2ª Ediçãodo Censo da Área de Relações com Investidores –
Parceria IBRI e CVM
3. Retorno IBRACON: Conversa sobre as principais dificuldades que os profissionais de
RI
4. AP ICVM 480
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1. Abertura
•

A coordenadora da Comissão Técnica, Aline Campos abre a reunião
agradecendo a participação de todos os presentes.

2. Atualização sobre a 2ª Ediçãodo Censo da Área de Relações com Investidores
– Parceria IBRI e CVM
•

Este assunto será tratado na próxima reunião.

3. Retorno IBRACON: Conversa sobre as principais dificuldades que os
profissionais de RI
•

Este assunto será tratado na próxima reunião.

4. AP ICVM 480
•

Aline Campos informa a existência da Audiência Pública 09/20 referente a
ICVM 480 e 481. Aline Campos solicita que os membros da Comissão olhem
o edital da audiência. Além disso, Aline Campos apresenta os principais
pontos que a audiência publica alterará. Entre eles no formulário de
referencia; no formulário cadastral; nas transações com partes relacionadas;
na redução do prazo de divulgação na CVM; e no site de RI.

•

Aline Campos apresenta o cronograma da elaboração dos comentários do
IBRI para a Audiência Pública. O prazo final para a entrega dos comentários
dos membros da Comissão aos coordenadores é dia 01/02/2021. Informa
ainda que serão realizados reuniões nos dias 04/02 e 05/02 para as revisões
dos comentários consolidados.
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•

Aline Campos informa propôs em dividir a Comissão em dois grupos: um
para ler a redação da ICVM 480 e um para verificar o conteúdo do anexo 24.
Caso seja aceite a divisão, ela ressalta que seja importante haver um
representante de cada grupo. A sugestão é aceita por unanimidade.

•

Aline Campos também apresenta o documento onde os membros da
Comissão irão adicionar seus comentários e explica como devem ser
preenchidos.

•

Edina Biava sugere que seja feita uma consulta com os associados, para os
que quiserem indicar contribuições. Aline Campos e Flávia Gorin alertam
para o tempo, que se encurturá, que a administração do IBRI terá para
revisar todas as contribuições. A sugestão é aceita por unanimidade

•

Alexandre Horta sugere que seja utilizado o e-mail da Comissão Técnica
para que os associados enviem suas contribuições. A sugestão é aceita por
unanimidade

•

Marina Gelman sugere que seja colocado no Radar T&L da Comissão
Técnica um disclaimer informando aos associados o e-mail para qual o as
contribuições de normas sejam enviadas. A sugestão é aceita por
unanimidade

5. Encerramento
•

Aline Campos agradece a participação de todos os presentes e encerra a
reunião.

Aline Campos

Emerson Drigo

Coordenadora da Comissão Técnica

Subcoordenador da Comissão Técnica
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