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COMITÊ TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA FECHADA 
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 

DATA, HORA E LOCAL:  16 de setembro de 2021, às 15h, por videoconferência 

Secretária: Maria Cláudia Xavier Fernandes (MIBA 509) 

 

Titulares/suplentes (12 participantes): 

 

NOME MIBA NOME MIBA 

Aline Maria Paz Pereira 1161 Leandro V. Fonseca Araripe Ramos 1026 

Ana Carolina Jardim Mello 2343 Maria Cláudia Xavier Fernandes 509 

Andrea Vanzillotta (coordenadora) 1000 Marilia V. M. da Cunha Castro  351 

Claudia Campestrini Pinto 887 Noêmia de Queiroz Vasquez 478 

Gesiane de Mattos Cavalcante Moreira 889 Raphael Barcelos de Faria 2015 

Jaqueline Finelli de F Vieira (coordenadora) 1741 Valéria Amadeu Monteiro 845 

 

 

Ouvintes (6 participantes): 

 

NOME MIBA NOME MIBA 

Elaine Cristina Fornaziero Ogassawara 2597 Mariana Cristina Macieira Souza Figueiredo 1702 

Inelva Fatima Lodi 728 Rodolfo Eduardo França De Araujo 2890 

Luiz Carlos da Silva Leão 2480 Silvana Egea Paulim 2016 

 
 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 

 

1) Na ausência do Fabrízio Krapf Costa e da Monia Zucchetti, coordenadores dos Grupos de Trabalho de 

Migração e de Solvência para Planos CV, respectivamente, Maria Cláudia Fernandes informou sobre a 

dinâmica das discussões e sobre o andamento dos trabalhos. Monia já havia informado para Andrea que 

apresentará as conclusões na reunião de novembro. 

 

2) Sobre a polêmica gerada por interpretações distintas na legislação que dispõe sobre a elaboração de 

estudo de aderência de tábua de mortalidade geral, de forma segregada por sexo, agravada pelo texto 

das “Perguntas e Respostas” da Previc sobre o tema, ainda não há um consenso de como o IBA irá se 

posicionar: i) haverá uma manifestação formal do IBA? ii) nada será feito formalmente a respeito, pois 

se considera que prevalece  entendimento do atuário, que conhece melhor a população a ser estudada? 

iii) haverá uma consulta formal a Previc? 

A Andrea ficou de verificar com as/os atuárias/os, que trouxeram a preocupação sobre esse tema, se 

entendem ser necessário um posicionamento, para dar conforto na utilização de qualquer das 

interpretações levantadas. 

 

3) Andrea questionou se os atuários participantes estavam sendo demandados para avaliarem o PGA de 

forma a verificar sua solvência, viabilidade e identificação de outras fontes de custeio. Comentou, 

inclusive, que no dia seguinte haveria um Webinar da Abrapp cujo objetivo seria discutir possíveis 

melhorias no marco regulatório, visando maior segurança jurídica na adoção de novas fontes de receita 

para o PGA, além de disponibilizar no chat o link para o evento.  
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4) Andrea questionou se alguém teria algum outro assunto/preocupação a ser apresentado para discussão 

dos atuários presentes e foram levantados alguns casos práticos de dificuldades na distribuição de 

superávits quando só alguns dos benefícios do Plano têm componentes atuariais e que, por essa razão, 

são os únicos responsáveis pela geração de resultados superavitários ou deficitários. 

 

Em função do Congresso da Abrapp a reunião que seria no dia 21 foi adiada, de forma que a próxima reunião 

ordinária do CT de Previdência Privada será no dia 26/10/2021, às 15 horas (excepcionalmente será na terça-

feira). 

 


