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DATA, HORA E LOCAL:  19 de setembro 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 
Cassia Maria Nogueira; Giselle Diniz Gonçalves; Isaura Beatriz P. Rodrigues; Elen Carvalho Arman 
(suplente); Maria Claudia Xavier Fernandes; Maria da Fé da Costa Pinto; Marilia Castro; Marta 
Arruda Leal Pires; Noêmia de Queiroz Vasquez; Patrícia dos Santos Cota;  
 

Ausências Justificadas: Margarete Linhares Rosalino (representada pela suplente)  
 

Ausências não Justificadas: Claudia Balula; Marisa Ribeiro de Faria 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  
 
1) Comentários sobre a reunião na Comissão Nacional de Atuária (CNA) 
 
Andrea informou aos presentes sobre os temas que estão sendo tratados na CNA, cuja última reunião ocorreu no 
dia 18/09/13: construção de tábua de mortalidade geral específica para os fundos de pensão; auditoria atuarial; 
aderência de premissas; solvência dos fundos de pensão. 
 
O destaque foi novamente para a apresentação feita pelo Prof. Frischtak sobre aderência de tábuas biométricas, 
apresentação esta que será feita na Assembléia do IBA no próximo dia 23. 
 
Entre os membros da Comissão de Fechadas foi intenso o debate sobre o alcance dos estudos de aderência, de 
acordo com o disposto na Res 09/12.  Alguns membros sugeriram a elaboração de um pronunciamento por parte 
do IBA, mas não se chegou a um consenso sobre o assunto. Dado que a PREVIC pretende promulgar uma 
Instrução específica para tratar do tema, ficou acordado que a Comissão irá aguardar os comentários da Sra. 
Wilma Torres na reunião do dia 27/set para então tomar uma decisão quanto aos próximos passos.   
 
 
 
2) Paridade Contributiva 
 
Em complemento à reunião de 22/08/13, os presentes informaram nada ter a acrescentar aos pontos elencados 
na reunião anterior (22/08/12) sobre paridade contributiva.  O documento será repassado ao presidente do IBA, 
Flavio Castro, que enviará a Sra. Wilma Torres antes da reunião no dia 27/set. 
 
 
 
3) Assuntos Gerais 
 
A próxima reunião da Comissão de Fechadas está agendada para o dia 24 de outubro, quinta-feira, às 14h. 
 


