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DATA, HORA E LOCAL:  12 de junho 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; Elen Carvalho Arman (suplente); Marilia Castro; Marisa Ribeiro de Faria; 
Marta Arruda Leal Pires; Noêmia de Queiroz Vasquez; Patrícia dos Santos Cota 
 

Ausências Justificadas: Margarete Linhares Rosalino; Maria Claudia Xavier Fernandes; Maria da Fé da 
Costa Pinto  
 

Ausências não Justificadas: Claudia Balula; Isaura Beatriz P. Rodrigues 
 

 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  

 

1) Resolução CNPC 9/2012 e IN 1/2013 

 

Os membros da Comissão analisaram a minuta de texto elaborado a partir do debate ocorrido na reunião 

de 15/05/13 e fizeram alterações a partir do consenso do grupo.  Andrea ficou com a incumbência de 

repassar este novo texto para a coordenadora da Comissão de Fechadas de SP (Jaqueline Finelli de F. 

Vieira) para apreciação de seus membros e retorno de comentários e sugestões para que então seja feita 

a consolidação do texto que será encaminhado pela diretoria do IBA à PREVIC, cuja reunião conjunta está 

prevista para o dia 11/07/13 em Brasília. 

 

2) CPA – Comitê de Pronunciamentos Atuariais  

 

Acatando sugestão da Comissão de Fechadas de SP, esta ficará com a atribuição de elaborar minuta do 

CPA sobre Auditoria Atuarial em EFPC, utilizando como material de base o texto consolidado pela 

Comissão do RJ em 2007. Os membros da Comissão do RJ comentaram sobre a importância de se incluir a 

Auditoria de Benefícios como parte da Auditoria Atuarial.  

 

3) Resolução CNPC 11/2013 

 

Todos os presentes manifestaram preocupação com relação à interpretação/aplicação de alguns pontos 

da Res 11/13, que trata dos procedimentos para retirada de patrocínio.  Foi acordado que Andrea irá 

consolidar os comentários e questionamentos das Comissões do RJ e SP e solicitar à Diretoria que este 

assunto faça parte da pauta da reunião prevista para o dia 11/jul com a PREVIC. 

 

4) Assuntos Gerais 

 

Indicação de novos membros para a Comissão – com a saída de ROSANGELA GRANATO e KÁTIA TRAVASSOS, a 

Comissão aguarda a indicação pela Diretoria de dois novos membros. 

 

Regulamento Geral para Funcionamento das Comissões – Andrea informou que aguarda a divulgação pelo 

IBA no novo regulamento para então apresentar aos demais membros da Comissão uma proposta de 

critério para o rodízio de 1/3 dos membros a cada dois anos. Outra questão importante e que não deve 

ser esquecida é a obrigatoriedade da indicação de suplente por cada um dos membros. 

 


