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XXXVIII REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO SUBGRUPO DE TRABALHO N° 4 

“ASSUNTOS FINANCEIROS” 
São Paulo, SP, Brasil 

Segunda-feira, 18 – sexta-feira, 22.5.2015 

AGENDA PRELIMINAR 

COMISSÃO DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE 
DINHEIRO E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Quarta-feira, 20 – sexta-feira, 22 de maio de 2015 

1. Novidades do semestre. 

2. Seminário sobre o “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos nos 
mercados financeiros, consequências e riscos (incluindo as ações de PLDFT)” 
(20/05 à tarde). 

3. Movimentação de dinheiro em espécie entre entidades financeiras: 
3.1. Discussão e monitoramento da movimentação de dinheiro em espécie 

entre os países membros. 
3.2. Levantamento da melhor regulação e dos melhores procedimentos de 

supervisão dos movimentos de exportação/importação de dinheiro em 
espécie pelas entidades financeiras. 

4. Análise de impacto da pesquisa sobre o uso de moedas do Mercosul no 
exterior. 

5. Discussão sobre irregularidades na atuação de seguradoras norte-americanas 
em países do Mercosul. 

6. Pautas mínimas de Regulação: Revisão das pautas mínimas de regulação 
aprovadas pela Resolução GMC N° 53/2000, incluindo os diversos 
supervisores e as UIF. 

7. Atualização das informações publicadas na página web: Planilhas 
comparativas (legislação, operações suspeitas e outras), participantes de cada 
país. 
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8. Análise da implementação das 40 recomendações do GAFI, em atenção ao 
início da nova rodada de avaliações mútuas, com foco em: 
8.1 Abordagem baseada em risco. 
8.2 Estatísticas e indicadores de efetividade 
8.3 Beneficiário Final. 
8.4 Cumprimento das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. 

9. Tratamento das recomendações 20 e 21 do GAFI. 

10. Avaliação do processo de “PEER Review” e consequências da sua aplicação 
frente à lista de países não cooperantes, de acordo com o Convênio Modelo da 
OCDE. 

11. Elaboração de Projeto de Cooperação Técnica. 

12. Pasantías de Funcionários: programação e definição de atividades futuras. 

13. Forças-tarefa – apresentação de casos práticos. 

14. Outros assuntos a tratar. 

15. Próxima reunião. 


