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DATA, HORA E LOCAL:  15 de maio 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 
Marilia Castro; Marta Arruda Leal Pires; Noêmia de Queiroz Vasquez; Patrícia dos Santos Cota; 
Thiago Fialho de Souza (suplente) 
 
Diretor: Flavio Castro 
 

Ausências Justificadas: Cassia Maria Nogueira; Isaura Beatriz P. Rodrigues;  
Maria Claudia Xavier Fernandes; Maria da Fé da Costa Pinto  
 

Ausências não Justificadas: Claudia Balula; Kátia Fergütz P. F. Travassos; Margarete Linhares Rosalino;  
Marisa Ribeiro de Faria 

 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  

 

1) Resolução CNPC 9/2012 e IN 1/2013 

 

Os membros da Comissão manifestaram sua preocupação com divergências de interpretação no disposto 

nessas duas normas e decidiu-se pela elaboração de documento com nossos comentários e interpretação 

dos principais pontos, para posterior envio à PREVIC. A intenção é que esse documento sirva como base 

para a reunião a ser agendada com o IBA.  A partir das observações feitas pelos presentes, Andrea se 

comprometeu a enviar posteriormente uma minuta para apreciação de todos. 

 

 

2) CPA – Comitê de Pronunciamentos Atuariais  

 

Dando continuidade a esse assunto, já abordado na reunião de 10/04/2013, Andrea informou que vai 

encaminhar aos demais membros o material já elaborado até o momento: CPA 001 (Princípios Atuariais) e 

CPA 002 (Normas Gerais de Auditoria Atuarial).  A Comissão de Fechadas, continuou Andrea, deverá 

elaborar minuta de CPA específico para auditoria atuarial nas EFPC.  Levando-se em consideração que o 

CNA (Comissão Nacional de Atuária) constituiu grupo de trabalho para estudar auditoria atuarial, o CPA é 

mais do que oportuno. 

 

 

3) Assuntos Gerais 

 

Andrea informou aos presentes que ROSANGELA GRANATO enviou e-mail em 14/05/13 solicitando seu 

desligamento da Comissão de Fechadas, pois reside em São Paulo e as reuniões são no Rio de Janeiro. 

Flavio aproveitou a oportunidade para comunicar aos presentes que a Diretoria do IBA pretende adotar o 

disposto no Regulamento Geral para Funcionamento das Comissões, recentemente aprovado.  Dentre as 

regras constantes do referido documento, temos no art. 2º, §1º que “O mandato dos membros das 

Comissões não poderá exceder ao mandato da Diretoria do IBA, devendo se buscar a renovação de, pelo 

menos, 1/3 (um terço) dos seus membros”.  A Comissão de Fechadas se prontificou a apresentar uma 

proposta para definição dos critérios para este rodízio dos membros, que deverá levar em conta, dentre 

outros fatores, a presença nas reuniões e a participação nos debates e discussões.  Também será 

necessária a indicação de suplente. 


