
  
  

ATA   REUNIÃO   CTG   -   13/05/2021   
  

Temas   de   discussão:     
  

Grupos   de   Trabalho   2021   foram   estabelecidos   conforme   preenchimento   de   formulário   online   

disponível   até   a   data   da   reunião   de   13/05/2021.   

Durante   a   reunião,   foram   definidos   nomes   de   coordenadores   para   cada   grupo,   sendo   eles:   

  

Foi   comunicado   que   havia   uma   sugestão   de   tema   para   Grupo   de   Trabalho   sobre   Benefícios   

Segurados.    Esse   tópico   obteve   apenas   1   inscrito   durante   o   período   que   disponibilizamos   o   

formulário   online   de   inscrição.    Por   isso,   o   tema   será   deixado   para   um   momento   posterior   

para   formação   de   grupo   (ex:   para   o   próximo   ano   ou   caso   algum   grupo   se   interesse   e   

disponibilidade   para   montar   um   material   ainda   esse   ano).     

  

Para   início   das   atividades   do   grupo,   cada   coordenador   deve   montar   sua   programação   com   

os   integrantes.    Rosangela   disponibilizará   os   e-mails   dos   inscritos   em   cada   grupo   para   os   

coordenadores   definidos.   

  

Foi   mencionado   que   a   participação   na   reunião   dos   Grupos   de   Trabalho   valerão   pontos   

conforme   a   Resolução   n°02/2021   para   poder   manter   a   categoria   de   membro   ou   suplente   do   

Comitê   Técnico   em   2022.    A   presença   nessas   reuniões   somente   será   computada   se   for   

registrada   através   de   formulário   online   a   ser   disponibilizado   pelo   CTG   durante   a   duração   da   

reunião   do   grupo   (formato   de   controle   geral   estabelecido   pelo   IBA   em   2021).   

Grupo   de   Trabalho   Coordenador   Contato   
Benefícios   de   Desligamento   e   
Outros   Benefícios   de   Longo   
Prazo   

Marco   Pontes   - Miba  712   marco.pontes@lgpconsulting.com.br  

Eventos   Especiais   Rosangela   Yuki   Nakane   
- Miba  1.325   

rosangela.yuki@mercer.com   

Metodologia   de   Taxa   de   Juros   João   Batista   - Miba 944     
joaopinto@deloitte.com   

Obrigação   Construtiva   de   
Planos   Híbridos   

Arthur   Pires   - Miba  1.913   
(não   estava   presente   na   
reunião   –   caso   não   for   
permanecer,   redefinir   dentro   
do   grupo   e   avisar   a   
coordenação   do   CTG)   

  
tucpires@gmail.com   

Plano   Médico   –   Cálculo   pós   
emprego   

Andrea   Mente   -   Miba   1.088   andrea.mente@assistants.com.br   

Valor   Justo   dos   Ativos   Patricia   Alberti   Paiva   da   
Silva   - Miba  1.775   

patricia.silva@itau-unibanco.com.br   
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Caso   os   grupos   queiram   redefinir   o   coordenador,   não   há   problema.    Basta   comunicar   a   

coordenação   do   CTG.   

  

Outros   temas:     
● Apenas   para   alinhamento,   de   um   tema   que   havia   ficado   pendente   na   reunião   

anterior,   Daniel   confirmou   que   as   tratativas   do   CPA   sobre   Multa   do   FGTS   foram   

discutidas   com   CFC   e   por   isso   não   há   pendências   de   esclarecimento   por   parte   do  

IBA   em   relação   ao   conteúdo   do   CPA.   

  

● Marco   Pontes   comentou   que   o   tema   de    NBC   TSNBC   TSP15    está   sendo   tratado   dentro   

do   grupo   de   Entidades   Públicas.     

  

Para   a   próxima   reunião:     
-   Grupos   de   Trabalho   –   trazerem   o   planejamento   de   entrega   de   atividades   em   2021   

-   Retomar   a   revisão   do   material   produzido   pelo   Grupo   de   trabalho   2020   de   Passivo   

Adicional.   


