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DATA, HORA E LOCAL:  19 de setembro de 2012, às 9:00h, 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; Isaura Beatriz P. Rodrigues; Maria Claudia Xavier Fernandes; Marta Arruda 
Leal Pires; Maria da Fé da Costa Pinto; Marisa Ribeiro de Faria Noêmia de Queiroz Vasquez; 
Patrícia dos Santos Cota 
 

Ausências Justificadas: Claudia Balula; Kátia Fergütz P. F. Travassos; Margarete Linhares Rosalino 
 

Ausências não Justificadas: ---- 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  
 
1) Trabalho comparativo sobre hipóteses biométricas - DA 

 
Os presentes decidiram pela elaboração de correspondência a ser encaminhada à PREVIC com o objetivo 
de provocar o agendamento de uma reunião aberta com os atuários – se possível na sede do IBA – de 
modo que possamos tratar das dúvidas que ainda temos com relação ao preenchimento das 
Demonstrações Atuariais (DA).  Andrea se comprometeu a elaborar uma primeira minuta dessa 
correspondência e encaminhar para os demais membros da Comissão. 
 

2) Trabalhos pendentes – encerramento da gestão 2010-2012 
 

Por conta do fim do atual mandato da diretoria do IBA, foi feito um levantamento de todas as pendências 
relativas aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Fechadas: 
 
Grupo de discussão de atuários de EFPC – esse projeto de integração deverá contar com o apoio da ova 
diretoria, mas foi consenso entre os presentes de que a própria Comissão deverá continuar responsável 
pela comunicação e divulgação dos trabalhos.  Resta acertar o melhor veículo, dado que a forma atual 
(email iba.fechadas.rj@gmail.com) é provisória.  O ideal seria a criação de uma página no Facebook ou um 
fórum de discussão. 
 
Novos membros para Comissão de Fechadas – estamos no aguardo do posicionamento da Diretoria a 
respeito, indicando os novos membros para as Comissões. 
 
Pronunciamento sobre Testes de Aderência – ainda sob análise da Diretoria do IBA. 
 
Guia Previc de Melhores Práticas Atuariais – as sugestões apresentadas pelo IBA (Comissões de Fechadas 
RJ e SP) já foram encaminhadas à PREVIC e, segundo informado pela Claudia Campestrini, praticamente 
todas foram aceitas.  A intenção é que o Guia seja disponibilizado no Congresso da Abrapp, no final do 
mês de outubro. 
 
Convênio de Cooperação Técnica IBA/ABRAPP – segundo informado pela Claudia Campestrini, o assunto 
encontra-se sob análise e as Comissões de Fechadas poderão opinar sobre os termos do acordo. 
 
Orientação (ou norma) Atuarial 2 (hipóteses econômicas) – estamos no aguardo da nova versão a ser 
proposta pela Comissão de SP para que possamos então apresentar nossos comentários e sugestões. 
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Modelo de Relatório de Avaliação Atuarial – a versão final já foi encaminhada à Noêmia, que está 
responsável pelo contato com a gráfica que fará a impressão dos livretos.  Decidiu-se fazer tudo pelo IBA, 
sem participação da ABRAPP, a quem iremos solicitar auxílio na divulgação do material (envio do mailing 
das EFPC). 
 
Minuta de Resolução de Retirada de Patrocínio – em função da reunião aberta com o Sr. José Edson e Sr. 
Elaine na sede do IBA em 30/ago, a atuária Tatiana Tabira Tavares (MIBA 2062), da PETROS, se colocou à 
disposição da Comissão de Fechadas para debater aspectos da referida minuta.  No entanto, dada a 
notícia de que a SPPC está elaborando uma nova versão, os membros da Comissão entenderam ser mais 
produtivo aguardar o novo texto para então voltar a discutir o assunto. 
 
 


