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NOTÍCIAS

No momento certo a ANCEP mostra tudo sobre a elaboração de
orçamentos
23/08/19

No momento em que as nossas entidades, a exemplo de outras organizações e empresas através do País elaboram seus
novos orçamentos e políticas de investimentos a ANCEP surge com um evento que vem trazer novas luzes a respeito, com
orientações especialmente úteis nesse momento.
 
Aliás, são muitos os sinais de que o programa de eventos da ANCEP existe para manter a qualificação de nossos
profissionais em seu nível mais elevado e todo tempo isso fica cada vez mais comprovado, através de programações
trazendo os temas certos no melhor momento Dentro dessa linha, estará sendo realizado em setembro e outubro próximos
o seminário Orçamento Empresarial - Gestão e Práticas Aplicadas aos Fundos de Pensão, tendo como instrutora uma das
maiores especialistas em controladoria em nosso segmento.

Maria Elizabete da Silva (foto) 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, Instrutorada 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.

Ainda estão em aberto as datas das apresentações em Brasília, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

Tasso apresentará relatório à CCJ do Senado na próxima semana
 
O senador TassoJereissati (PSDB-CE) anunciou, nesta quinta-feira (22), que seu relatório preliminar sobre a reforma da
Previdência PEC 6/2019  será entregue na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima semana. Conforme a
previsão inicial, o relatório seria entregue nesta sexta (23). Após concluir a série de audiências públicas promovidas pela
comissão para debater a proposta,

 
Tasso ressaltou a necessidade de aprofundar a análise de informações e dados apresentados por todos os palestrantes que
participaram das discussões nos últimos três dias, informam a AGÊNCIA SENADO e os jornais CORREIO BRAZILIENSE  e O
ESTADO DE S. PAULO, entre outras mídias. Já o  VALOR ECONÔMICO chama a atenção para o fato de tratar-se de um
adiamento, uma vez que Tasso havia se comprometido a apresentar o seu relatório nesta sexta-feira (23).

Municípios poderão economizar até 70% caso consigam ser incluídos na reforma
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Municípios poderão economizar até 70% do que pagam hoje para suas Previdências caso sejam incluídos na reforma,
aponta estudo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) obtido pelo jornal O ESTADO DE S. PAULO.

As contas serão apresentadas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e ao relator da proposta, senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE), em reunião nesta quinta-feira, 22, como parte da estratégia de convencimento dos parlamentares
sobre a necessidade de incluir os governos regionais nas novas regras de aposentadoria e pensão.

No estudo que será usado para tentar convencer os parlamentares, a CNM mostra que muitos municípios com regime
próprio de Previdência estão tendo de arcar com alíquotas extras salgadas para fechar a conta das aposentadorias. A fatura
adicional, que recai apenas sobre as prefeituras, existe porque essas cidades já têm regimes de capitalização
implementados, diz o jornal.

https://tudo-sobre.estadao.com.br/davi-alcolumbre

