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NOTÍCIAS

Veja aqui os eleitos na Abrapp, ICSS e Sindapp
12/12/19

As chapas candidatas à composição das Diretorias da Abrapp e do Sindapp e do Conselho Diretor do ICSS foram eleitas
nesta quinta-feira, com Luís Ricardo Martins reeleito para a Presidência da Abrapp, José de Souza Mendonça eleito para a
Presidência do Sindapp e Guilherme Velloso Leão como Presidente do ICSS.
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Seguem os nomes eleitos para as diretorias.
DIRETORIA EXECUTIVA DA ABRAPP (Titulares) - Diretor-Presidente: Luís Ricardo Marcondes Martins - FOTO (MONGERAL),
Diretor-Vice-Presidente: Luiz Paulo Brasizza (VWPP), Regional Centro-Norte Amarildo Vieira de Oliveira
"FUNPRESP-JUD) e - José Roberto Rodrigues Peres (CERES), Regional Leste Roberto Emílio de Senna (DESBAN) e
Armando Quintão Bello de Oliveira Junior (PREVCOM-MG0), Regional Nordeste Augusto da Silva Reis (FAELBA) e
Jussara Carvalho Salustino (ECOS), Regional Sudeste Sérgio Wilson Ferraz Fontes (REAL GRANDEZA) e Carlos Alberto
Pereira (SIAS), Regional Sudoeste Carlos Henrique Flory (PREVCOM), Regional Sul Rodrigo Sisnandes Pereira
(FUNDAÇÃO FAMÍLIA) e Cláudia Trindade (FUSAN)
CONSELHO DIRETOR DO ICSS - Guilherme Velloso Leão (Presidente) CASFAM, Alexandre Wernersbach Neves (Diretor
Executivo) PREVES. e João Carlos Ferreira (Diretor Executivo) VALUE PREV.
DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDAPP (titulares) - Diretor-Presidente: José de Souza Mendonça (OABPREV-RS), DiretorVice-Presidente: José Luiz Costa Taborda Rauen (CURITIBAPREV), e diretores executivos Marcelo Sampaio Soares
(OABPREV-SP), Erasmo Cirqueira Lino (BB PREVIDÊNCIA), Liane Câmara Matoso Chacon (FASERN) e Ana Maria Mallmann
Costi (SERPROS)

Programa de eventos Ancep 2020 terá início em 20 de janeiro
Encerrada com sucesso a programação de treinamento deste ano, a ANCEP cuida de iniciar a série de 2020 com um de
seus mais tradicionais sucessos, o ciclo de eventos sobre o tema Demonstrações Contábeis, como sempre levada a um
grande número de cidades já no primeiro bimestre, uma vez que as entidades precisam atender o prazo dado para entrega
à Previc (Superintendência Nacional da Previdência Complementar) até o final de março.
A primeira apresentação da série vai acontecer já em 20 de janeiro, em Brasília, permitindo com isso uma intensa presença
da Previc e dessa forma facilitando o esclarecimento pelas autoridades de dúvidas que porventura surgirem.
Há outras razões que reforçam essa série de eventos, atraindo mais público: é a abordagem também dos aspectos atuariais
e de tudo aquilo que pode interessar aos auditores.
Convém, portanto, reservar desde já na agenda, até porque logo a Ancep estará divulgando em seu site as cidades e as
respectivas datas em que as apresentações irão acontecer.

Reunião internacional valoriza ética
Os desafios crescentes nos ambientes econômico, social e ambiental globais vêm testando os mercados e suas instituições
e, com isso, causando impacto na profissão contábil. Para que os contadores sejam vistos como consultores de confiança,
que trabalham com foco no interesse público, é essencial que suas ações sejam ancoradas nos princípios fundamentais de
integridade, objetividade, competência profissional e zelo na condução das atividades, confidencialidade e comportamento
profissional, conforme descrito no Código Internacional de Ética para Contadores Profissionais.
Essas são algumas das conclusões constatadas pela Federação Internacional de Contadores (Ifac, na sigla em inglês),
durante a reunião do Comitê de Desenvolvimento das Organizações de Contabilidade Profissionais (PAOs, em inglês),
realizada em Nova York (EUA), e transmitidas por meio de informativo eletrônico. No Brasil, as PAOs são equivalentes, por
exemplo, a entidades como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto dos Auditores Independentes (Ibracon).
Entre os membros do Comitê da Ifac para o Desenvolvimento das PAOs, há muitos que trabalharam para ou em estreita
colaboração com Organizações Profissionais e com reguladores da área contábil, em diferentes níveis, inclusive
internacional. Além de discutir sobre a importância da confiança e da ética na profissão, eles consideraram que as PAOs
estão em posições adequadas para facilitar a implementação dos requisitos éticos.
De acordo com a Ifac, esses princípios são os pilares que moldam o valor e o impacto da profissão contábil. A Federação
defende que, quando os contadores aplicam esses princípios em seu trabalho, os resultados são honestidade, integridade e
transparência. Com isso, os investidores têm mais confiança nas informações que recebem, as empresas podem operar com
mais eficiência, sem medo de má conduta e desinformação, e decisões importantes que têm impactos financeiros
significativos podem ser tomadas usando informações adequadas e completas. (CFC-ANCEP)

Patrimônio do sistema perto de R$ 1 trilhão
O patrimônio dos fundos de pensão cresceu para R$ 944 bilhões até agosto, último dado disponível, de acordo com o
consolidado estatístico da Abrapp, noticiam a Agência Estado e o jornal O Estado de S. Paulo em sua coluna "Broadcast".
O valor é equivalente a 13,4% do PIB e a previsão da entidade é que o patrimônio alcance R$ 1 trilhão no primeiro semestre
de 2020. No fim do ano passado, os ativos somavam R$ 900 bilhões.
Outro destaque foi o crescimento dos planos instituídos. Nesse segmento, o número de participantes chegou ao nível
recorde de 442,1 mil pessoas e o patrimônio somou R$ 12,087 bilhões, também patamar recorde. Os planos instituídos têm
apresentado crescimento expressivo nos últimos anos: em 2013, por exemplo, somavam 224,7 mil participantes e o
patrimônio era de R$ 2,431 bilhões.
Já a rentabilidade das entidades fechadas de previdência complementar foi de 8,18% no período, acima da variação 6,78%
da TJP (Taxa de Juros Padrão). Além disso, o consolidado estatístico mostrou que 146 fundos de pensão que administram
434 planos possuem superávit, em comparação aos 189 planos que têm déficit.
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