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NOTÍCIAS

Uma Ancep ainda mais forte e representativa será o
resultado do pleito do dia 25
17/09/19

Uma ANCEP cada vez mais forte e ainda mais representativa do segmento. Estes são dois dos principais objetivos
almejados com as eleições do próximo dia 25, quando os nossos associados estará elegendo, em votação eletrônica a
ocorrer entre 9h e 16h, os novos integrantes dos conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria.

Força e representatividade serão alcançados em maior dose, é claro, através de uma intensa participação dos associados no
processo eleitoral, que dessa forma estará também emitindo um evidente sinal de que os contabilistas estão não apenas
unidos, mas da mesma forma interessados no sucesso do esforço coletivo e em seu êxito, para o qual a ANCEP tanto
contribui.

Para votar o associado deverá dirigir-se ao endereço  http://bit.ly/ELEICAOANCEP2019,  onde uma cédula virtual estará
disponível a partir das 9h e até às 16h, horário de encerramento da votação. 

Como mais uma clara demonstração da união dos contabilistas uma única chapa se apresentou, conforme abaixo:

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).

 

Volume de inscrições obriga a  Previc  a transferir para um auditório maior evento
sobre comitês de auditoria
 
Para atender a elevada demanda de inscrições a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) está
transferindo   o seminário Boas práticas de Comitê de Auditoria,  no próximo dia 23, para um auditório capaz de suportar um
público maior, razão pela qual os interessados em se inscrever ganharam um pouco mais de tempo e poderão fazê-lo até
amanhã, dia 18.

As inscrições são gratuitas e estão sendo  realizadas por meio da página http://cgaceventos.wixsite.com/comitedeauditoria .
 

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. 

http://bit.ly/ELEICAOANCEP2019
http://cgaceventos.wixsite.com/comitedeauditoria
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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.

 

Seminário sobre orçamento em EFPCs acontece no Rio daqui a 2 dias
 
A primeira apresentação do seminário Orçamento EFPCs- Gestão e Práticas Aplicadas aos Fundos de Pensão terá lugar no
Rio de Janeiro, daqui a dois dias (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.

Desembargador suspende ação e pode parar a Greenfield

Uma decisão  proferida na semana passada pelo desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-
1), abriu brecha para paralisar todas as investigações da Operação Greenfield, que apura  supostos prejuízos ao redor de R$
54 bilhões aos fundos de pensão patrocinados por  estatais. A notícia está no jornal O Globo.

O desembargador concedeu um habeas corpus e mandou paralisar uma das ações penais decorrentes da operação, que
aponta prejuízo de R$ 34 milhões em aportes da Funcef (fundo de pensão da Caixa) e da Petros (fundo de pensão da
Petrobras) na reestruturação da antiga Gradiente, caso conhecido como FIP Enseada.

A discussão é essencialmente jurídica. O desembargador Ney Bello acolheu argumentação da defesa que questionava a
competência da 10ª Vara Federal de Brasília para conduzir a ação. Os advogados de quatro ex-integrantes do comitê de
investimentos da Petros (Sônia Nunes, Luiz Antonio dos Santos, Humberto Santamaria e Fernando Pinto de Matos)
apontaram que a competência para conduzir a operação é do Juízo da 12ª Vara Federal de Brasília, e não da 10ª, e pediram
a suspensão da tramitação até que o mérito do assunto seja decidido.


