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Henrique Meirelles participará de seminário que discutirá inclusão bancária e 

regulamentação do Sistema Financeiro 

Encontro, organizado pelo Sindicato dos Funcionários do Banco Central e pelo IPEA, também 

terá a participação do ministro Samuel Pinheiro Guimarães, ACM Neto e Luiz Gonzaga Beluzzo  

O presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, e o ministro chefe da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro Guimarães, são algumas das autoridades que participarão, 

na Fecomercio-SP, nos dias 29 e 30 de abril, do seminário “Regulamentação do Art. 192 da 

Constituição Federal: Sistema Financeiro Cidadão”. Do evento - patrocinado pelo Sinal - 

Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central e pelo IPEA - Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada -, participarão como palestrantes o economista Luis Gonzaga Belluzzo e 

Marcio Pochmann, do IPEA, o Senador Antonio Carlos Magalhães Junior e dirigentes das centrais 

sindicais. 

Quatro principais temas serão abordados: a inclusão de milhões de brasileiros ao Sistema 

Financeiro Nacional, o abuso das tarifas bancárias, a autonomia do Banco Central e o papel do 

sistema financeiro no desenvolvimento nacional. O seminário abordará, ainda, o fortalecimento do 

Banco Central e a responsabilidade socioambiental do sistema financeiro. Uma cartilha elaborada 

pelo Sinal, com todos os aspectos que o sindicato e o IPEA consideram importantes para a 

construção do Sistema Financeiro Cidadão também será distribuída no seminário.  

O evento tem o propósito de colher subsídios para o Projeto 192 

(www.sinal.org.br/artigo192/default.asp), formular o Projeto de Lei Complementar para 

regulamentar o art. 192 da Constituição Federal, que trata da estruturação do sistema financeiro. O 

escopo do projeto pretende redirecionar o funcionamento do SFN, de forma a fazer valer o que 

está escrito no art. 192: o sistema financeiro nacional deve ser estruturado para promover o 

desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. 

O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sergio da Luz Belsito, 

diz que está sendo realizada uma ampla consulta junto a parlamentares, sindicatos, funcionários 

públicos, entidades civis de defesa do consumidor, representantes dos setores produtivos e 

acadêmicos para construir uma proposta com amplo apoio social. “O que se quer é levar ao 

Congresso Nacional um projeto que represente os interesses da coletividade. O país precisa de um 

sistema financeiro saudável, competitivo e adaptado a uma sociedade de consumo de massa, que 

amplie substancialmente o montante de recursos dedicados a empréstimos e financiamentos e 

cobre taxas socialmente justas. É preciso, portanto, regulamentar o art. 192 para estabelecer regras 

que aumentem a competição, fomentem os meios alternativos de crédito, promovam a 

desintermediação bancária dos meios de pagamento, e melhore a ação supervisora do Estado por 

meio do fortalecimento de seus agentes, caso do Banco Central.” 

A abertura do evento – que terá o formato de mesa de debate – será feita pelo Ministro Samuel 

Guimarães, da SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos, cabendo o encerramento ao Presidente 

do Banco Central, Henrique Meirelles. O senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, relator da 

matéria no Senado Federal, participará da mesa de debate "Visão de Futuro para o Sistema 

Financeiro". 

Participarão também do seminário várias instituições e entidades representativas da sociedade, 

como o Banco Central, centrais sindicais, Idec, CNI, CNA, CNC, Ministério Público Federal, 

além de acadêmicos e parlamentares. 

O evento acontecerá na cidade de São Paulo, no auditório da Federação do Comércio - Rua Dr. 

Plinio Barreto, 285 - Bela Vista - São Paulo - SP, e será realizado em dois turnos (9h30 às 12h30 e 

das 14h às 17:30h).  

Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail: nacional@sinal.org.br ou com os 

organizadores: 



Sergio da Luz Belsito - Presidente - (21) 8124-1330 ou (61) 3322-8208 

Paulo Eduardo de Freitas - Assessor - (61) 8159-9899 

Eduardo Stalin Silva - Diretor de Estudos Técnicos - (11) 7677-4932 ou (11) 3491-7704 

Alexandre Wehby - Diretor de Comunicação - (51)7815-0309 ou (51) 3224-9030 
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