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NOTÍCIAS

Ancep: eleições serão realizadas no dia 25
16/09/19

A Ancep divulgou hoje comunicado cuja integra reproduzimos a seguir: "Comunicamos que a inscrição das chapas nas
eleições para os Membros dos Conselhos e Diretoria da ANCEP (mandato 2019-2021) se encerrou no dia 15/09/2019.

Tendo sido registrada a inscrição de apenas uma chapa,  esta foi considerada chapa única. A composição dessa chapa
única é apresentada a seguir:

Lembramos que o pleito se dará no dia 25/09/2019, no horário de 9h às 16h, por meio de votação eletrônica
em http://bit.ly/ELEICAOANCEP2019

Segue a chapa inscrita: 

CONSELHO DELIBERATIVO
 
DIONÍSIO Jorge da Silva - Presidente – ANCEP (DF). Membros: 
 
ANTONIO HENRIQUE Pereira dos Santos – PREVI-BB (RJ);  ARY de Carvalho ALCÂNTARA - ANCEP (DF);  EDGAR Silva
GRASSI – CBS PREVIDÊNCIA (SP); ENECILA Moraes Pinho da Silva - PREVIBAHIA (BA); Francy LAIDY Bezerra dos Santos -
FAELCE (CE).  GERALDO DE ASSIS Souza Junior – ANCEP (MG);  JOÃO CARLOS Silveira dos Santos – FUSESC (SC);  JOSÉ
ANTONIO de Miranda Prattes – ANCEP (RS);  JOSÉ EDSON DA CUNHA Junior - ANCEP (RJ);  JULIO Cesar Medeiros
Pasqualeto – ANCEP (RS);  LEILA Batista MELLO – ANCEP (RJ);  Luiz Alberto Rodrigues MOURÃO - ANCEP (RJ);  LUIZ
EDUARDO Guimarães Rodrigues – FUNDAÇÃO ATLÂNTICO (RJ);  MARCELO ALVES de Almeida – SICOOB PREVI (DF);
MARCELO BRUNO da Silva – PREVDATA (RJ);  MARCELO Oliveira SOARES – FUNDAÇÃO CESP (SP);  PAULO Cesar
CHAGAS – ANCEP (DF);  RENATO Andrade GALVÃO – ANCEP (BA);  RODRIGO Leandro ANDRETTO - FUNCEF (DF);  RÓGIO
José Oliveira Lima – ANCEP (AL);  SERGIO ALLAN Epaminondas Cabral – FUNPRESP-JUD (DF);  SURAMA Novelli Maia de
Freitas – BRASLIGHT (RJ)
 
 
CONSELHO FISCAL
 
Maria CRISTINA Ribeiro Rocha BALBINO - Presidente – PORTUS (RJ); 
 
MEMBROS: CARLOS ALBERTO de Sousa – SABESPREV (SP);  FERNANDA Alves GOUVÊA – VALIA (RJ);  JOSÉ CARLOS
Pereira da Silva – SERGUS (SE);  ROSE CLÉA Moraes de Sá dos Santos - PETROS (RJ) e  WAGNER Trombini – FUSAN (PR)

 
DIRETORIA EXECUTIVA
 
ROQUE Muniz de Andrade - Presidente - TELOS (RJ),
EVENILSON de Jesus Balzer – Vice-Presidente – FIBRA (PR)

DIRETORES
 
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO- ARIOSVALDO Batista Santos – PETROS (RJ); ASSUNTOS CORPORATIVOS- LUIZ FELIPE
Dutra de Sousa – POSTALIS (DF);  REGIONAL LESTE -  ALESSANDER Luís Brito e Silva – PREVIDÊNCIA USIMINAS (MG); 
REGIONAL NORDESTE -  CINARA Bandeira Ventura Ferreira - ECOS (BA);  REGIONAL CENTRO-NORTE  -EDGAR Almeida
Santos - SISTEL (DF);  REGIONAL SUDOESTE -  CARLOS Alberto Vieira Silva – FUNCESP (SP);  REGIONAL SUL -  VALDEMAR
Spanholi - BANRISUL (RS);  TÉCNICO - MARIA ELIZABETE da Silva – FACHESF (PE).

 

Seminário da Previc sobre comitês de auditoria será realizado na próxima segunda-
feira
 
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) realizará no próximo dia 23  o seminário Boas práticas
de Comitê de Auditoria, sendo que a resposta de nosso público a esse evento está sendo a melhor possível, com perto de
 centena e meia de inscrições até o momento. 
 
 O evento é destinado aos membros do Comitê de Auditoria, conselheiros e dirigentes de EFPC, para que possam
compartilhar experiências, além de conhecer boas práticas de governança e experiências de outros órgãos supervisores do
Sistema Financeiro Nacional. 

O seminário contará com as presenças de diretores da Previc, da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (ABRAPP) e da Associação Nacional de Contabilista em Entidade de Previdência (ANCEP).
Também estarão presentes representantes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e de Comitês de
Auditoria da Funcef, da Fundação Copel, da Petros e do Postalis, com o objetivo de compartilhar suas experiências na
atividade do Comitê de Auditoria. Ao final, os participantes terão oportunidade de participar dos debates e esclarecer
dúvidas.
 
O evento será realizado no Auditório do bloco “K” do Ministério da Economia. As inscrições são gratuitas e serão realizadas
por meio da página http://cgaceventos.wixsite.com/comitedeauditoria .

http://bit.ly/ELEICAOANCEP2019
http://cgaceventos.wixsite.com/comitedeauditoria
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EFD Reinf: orientação precisa e de qualidade, na segunda-feira, dia 16, em Salvador
 
A primeira apresentação do seminário Orçamento EFPCs- Gestão e Práticas Aplicadas aos Fundos de Pensão terá lugar no
Rio de Janeiro, no próximo dia 19, tendo como instrutora uma das maiores especialistas em controladoria em nosso
segmento. Maria Elizabete da Silva é Controller da FACHESF, DiretoraTécnica da ANCEP e Coordenadora da Comissão
Técnica Regional Nordeste de Contabilidade da ABRAPP.
 
Pós-graduada em Finanças, Auditoria, Controladoria, Gestão Orçamentária e Custos, ela é instrutora da Ancep, Uniabrapp e
Fachesf; e professora do Centro Universitário Estácio.
 
A maioria das cidades e datas em que a série de apresentações do seminário terá lugar já foi definida: Rio de Janeiro (RJ)-
19/09/19; São Paulo (SP) – 01/10/19; Salvador (BA) – 07/10/2019; Porto Alegre (RS)- 11/10/2019; e Recife (PE)- 21/10/19. Haverá
ainda apresentações em Brasília, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

Senado já tem datas para votar a reforma da Previdência

Em acordo de líderes partidários, ficou estabelecido que a votação do texto principal da reforma da Previdência (PEC 6) no
plenário do Senado será no próximo dia 24, atendidos todos os prazos regimentais. Já a PEC Paralela, proposta que traz
outras sugestões de alterações na Previdência como a inclusão de estados e municípios, será discutida na quarta-feira (18),
informa a Agência de Notícias do Senado.
 
A ideia é que a PEC principal não seja mais alterada. Caso ela seja aprovada pelo Senado da forma como se encontra, já
poderá ser transformada em emenda constitucional. A PEC paralela ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados.
Juntando as duas, lembrava ontem o noticiário da Bandnews, a economia em 10 anos deve girar em torno do R$ 1,3 trilhão
almejado pelo Governo.

Entretanto,  registrava também nesse domingo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, em sua coluna, a equipe
econômica não parece satisfeita com o desempenho do Senador Tasso Jereissati à frente da relatoria da reforma na CCJ do
Senado. Em nota curta Jardim escreveu que  "de 0 a 10, o nível de irritação do Governo com Jereissati e sua atuação é 8".

Fundos de pensão: Invepar  ganha novo presidente

A Invepar, operadora do Aeroporto de Guarulhos e do Metrô e do VLT do Rio de Janeiro, além de oito rodovias pelo país. e
controlada pela Previ, Petros e Funcef, tem novo presidente: é Abel Alves Rochinha, noticiam O Estado de S. Paulo e o site
da revista Investidor Institucional.

Ele ocupou a presidência da Enel Distribuição em Goiás, tendo passado anteriormente pela ALL  e Lojas Americanas.


