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DATA, HORA E LOCAL:  10 de abril de 2013, às 14:00h, na sede do IBA – Instituto Brasileiro de Atuária – Rua da 
Assembléia, 10 – sala 1304 – Rio de Janeiro – RJ. 
 

QUORUM: Coordenadora Andrea Vanzillotta 
Claudia Balula; Isaura Beatriz P. Rodrigues; Kátia Fergütz P. F. Travassos; Maria Claudia Xavier 
Fernandes; Maria da Fé da Costa Pinto; Marilia Castro; Marta Arruda Leal Pires; Noêmia de 
Queiroz Vasquez  
Diretores: Flavio Castro e Heitor Rigueira 
 

Ausências Justificadas: Cassia Maria Nogueira; Patrícia dos Santos Cota; Rosângela Granato 
 

Ausências não Justificadas: Margarete Linhares Rosalino; Marisa Ribeiro de Faria 

 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  

 

1) CPA – Comitê de Pronunciamentos Atuariais 

 

Heitor Rigueira fez um resumo sobre os motivos para a criação do CPA e informou aos presentes que a 

Diretoria decidiu por pronunciamentos separados por segmento (fechadas, seguradoras e saúde) no que 

diz respeito à auditoria atuarial.  Face ao exposto, a Comissão de Fechadas deverá então apresentar à 

Diretoria do IBA uma minuta de normas e procedimentos para auditoria atuarial em EFPC.  Os presentes 

se comprometeram a buscar material sobre o assunto, dado que o tema já foi objeto no passado de 

discussão na Comissão de Fechadas. O MIBA Eder Oliveira, que coordena o grupo que está à frente desse 

trabalho, solicitou à Andrea que coordene os trabalhos de adaptação do texto.  

 

2) Demonstrações Atuariais 2012 

 

Os presentes fizeram breve exposição sobre as dúvidas e dificuldades com relação ao preenchimento e 

envio das DAs. Ficou acordado que os membros da Comissão irão consolidar rol de questionamentos para 

ser entregue à PREVIC antes da reunião entre representantes daquele órgão e os atuários. 

 

3) Resolução 09/12 

 

Os presentes manifestaram a preocupação com relação ao disposto na Resolução CNPC 09/12, que 

alterou a Resolução CGPC 18/06, particularmente no que diz respeito à responsabilidade do atuário na 

elaboração de testes de aderência da taxa de juros.  Alguns membros sugeriram a realização de reunião 

com a PREVIC específica para debater a questão.  

 

4) Proposição de temas para discussão em 2013 

 

Os presentes sugeriram retomar a discussão sobre a Resolução 26/08, Resolução 09/12, paridade 

contributiva, definição de “duration do passivo”, com o objetivo de verificar quais os pontos considerados 

polêmicos e de difícil aplicabilidade pelos atuários.  A intenção é, uma vez definidos esses pontos, sugerir 

possíveis soluções e fazer um convite à SPPC e PREVIC para debaterem o assunto com a Comissão de 

Fechadas. 


