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São Paulo, 17 de Junho de 2013.
00112013-DSU

À
AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais
Rua Joaquim Floriano, 1120, 10° andar - Conjunto 101 - Itaim Bibi
04534-004 São Paulo SP

At.:
Mauro Gentile Rodrigues da Cunha
Presidente Executivo

CC: SI. Edemir Pinto, Diretor Presidente da BM&FBOVESP A
CC: SI. Carlos Eduardo Lessa Brandão, membro do Conselho do ISE, representante IBGC

Ref.: Sua correspondência carta/AMEC/Presi n" 06 / 2013

Prezado Mauro,

Agradecemos o envio de correspondência com manifestação de interesse por parte da Diretoria
Executiva da AMEC em integrar o Conselho Deliberativo do ISE. Entendemos este fato como uma
sinalização positiva sobre as interações que temos promovido entre as instituições recentemente, o
que é também nossa opinião.

A AME C representa um importante público e poderia contribuir como membro do CISE. No
entanto, todos os 11 assentos previstos no Regimento do Conselho estão ocupados.
Independentemente desta posição, achamos importante informar a esta instituição o critério de
admissão de novos membros: em havendo disponibilidade no colegiado, os conselheiros indicam
instituições que julgam ter potencial para integrar o CISE, com justificativa. Em reunião ordinária
do Conselho, são apresentadas as indicações e feita votação entre os presentes. Em caso de empate,
a decisão caberá à Presidência do Conselho, atualmente a cargo da BM&FBOVESP A.

Reconhecendo as importantes reflexões e contribuições que a AME C pode trazer ao ISE, queremos
reforçar nosso apreço nesta interação e estimular que continuemos os diálogos.

Agradecemos novamente o contato e seguimos à disposição.

S .Ia avaretto
Pre "dente do Conselho Deliberativo do ISE
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