Comitê Técnico Saúde / IBA
Ata de Reunião Ordinária do dia 08/10/2020.
Local: Virtual cedida pela Unimed Rio, via Teams
Obs.: Em função da pandemia foi prevista a participação/conexão individual, contribuindo para as
medidas de isolamento social.
Participantes - MIBA:
08/10/2020 14:23:07 Luiz Fernando Vendramini

MIBA

1307

08/10/2020 14:23:16 RAQUEL MARIMON

MIBA

931

08/10/2020 14:23:18 Tatiana Xavier Gouvêa

MIBA

2135

08/10/2020 14:23:30 Maria Luiza da Silva Neme

MIBA

1478

08/10/2020 14:23:57 Andrea Mendonça de Souza Paixão MIBA

616

08/10/2020 14:24:40 Saulo Ribeiro Lacerda

MIBA

894

08/10/2020 14:25:07 Jéssica Caeiro de Souza Costa

MIBA

3218

08/10/2020 14:25:45 Luana Pereira de Souza

MIBA

3282

08/10/2020 14:28:27 Lorena Josino Silva Braga

MIBA

3178

08/10/2020 14:29:39 Sandra Regina Ode

MIBA

1.209

08/10/2020 14:38:39 Gustavo Rodrigues Melo

MIBA

3140

08/10/2020 14:38:41 Fábio Santana Moreira

MIBA

2172

08/10/2020 14:38:51 Claudia Campestrini

MIBA

887

08/10/2020 14:39:21 J. A. Lumertz

MIBA

448

08/10/2020 14:39:48 Denis Peixoto Nunes

MIBA

1342

08/10/2020 14:40:38 Kátia Bezerra da Silva

MIBA

1337

08/10/2020 14:40:43 Kátia Bezerra da Silva

MIBA

1337

08/10/2020 14:43:20 Alidis aprikian

Entidade Convidada

08/10/2020 14:43:23 Glace Carvas

MIBA

1640

08/10/2020 14:47:58 Gisele Correa bitana

MIBA

3001

08/10/2020 15:22:35 Alidis aprikian

Entidade Convidada

08/10/2020 15:24:52 Érica Huguenin Farias

MIBA

2189

Pauta Inicial:




Participação IBA em evento CONJUR e IESS;
Andamento dos Grupos de Trabalho e
Relação e priorização de temas para desenvolvimento do CPA.
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Logo após as 14:05, Glace Carvas e J.A. Lumertz iniciaram a reunião dando boas vindas a todos.

- CPA PEONA:
Glace informou a publicação do referido CPA, que tomou o número 20, congratulando a colega
Tatiana e todos os componentes do respectivo GT Provisões, pelo importante e produtivo trabalho
realizado.
Em seguida, foram tratados os assuntos da pauta:
Andamento dos grupos de trabalho:

- GT de Provisões, com ênfase nos temas PIC e TAP:
Tatiana fez um importante relato sobre os objetivos e reuniões que este grupo vem desenvolvendo,
basicamente às quartas-feiras. Reiterou que deseja ter uma finalização até dezembro, visto a
prorrogação da vigência da norma para jan/2021. Tatiana ratificou a importante participação dos
colegas do grupo.
- GT Suspensão da Cobrança dos Reajuste e Reenquadramentos Etários:
Glace relatou sobre o trabalho realizado pelo referido grupo e a carta gerada para finalização e
envio à ANS. Parabenizou todos os componentes do grupo.
- GT – Documentos Elementares

Luiz Vendramini informou que o grupo desenvolverá dois documentos: um referente à faixa etária
e outro com orientação para arredondamentos. Na reunião da noite anterior, os participantes do
GT acordaram iniciar pelas orientações para arredondamento e pretendem viabilizar formato que
facilite maior número de visualizações, mas informou que este ainda está em estudo pelo grupo.
O grupo compartilhou sugestões e foram relacionados os seguintes temas para desenvolvimento de
CPA:

Tema

GT Responsável

Coordenador

Pontos Relevantes

PIC

GT de Provisões

Tatiana Gouvêa

Em desenvolvimento
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TAP

GT de Provisões

Tatiana Gouvêa

Em desenvolvimento

Fator Moderador

GT de Fator Moderador

J.A. Lumertz

GT foi criado para contribuição específica
à ANS realizada em 2019 e será reativado
para a criação do CPA.

Reajuste

GT de Reajuste

Denis Peixoto
(confirmado após reunião)

GT será reiniciado para desenvolvimento
do CPA

À definir

Será criado GT específico para o
desenvolvimento do CPA, podendo ter
participações e sinergia de atividades com
o GT de Solvência.

Capital Regulatório

Novo GT à ser criado

- Evento CONJUR-IESS:
A colega Raquel Marimon relatou a participação no referido evento, destacando a importância
destes encontros e a excelente acolhida, tanto pelo IESS, com envio de correspondência, quanto à
evento CONJUR-IESS. Vários colegas destacaram a participação e a consolidação do IBA como
Instituto independente a contribuir com as instituições, em benefício geral do segmento de Saúde
como um todo.
- Recadastramento dos membros do CT e reestruturação dos GTs:
Glace informou que os respectivos grupos de trabalho – GTs estão mantidos e os trabalhos devem
seguir de forma independente da nova composição diretiva do IBA, recém eleita, convidando todos
os colegas a ingressarem no grupo que melhor se identificarem. Nos próximos dias serão
divulgados estes grupos, já sendo nominados alguns casos, novos e outros já existentes e que
necessitam maior dinamismo e acompanhamento de sua evolução, pois teve e tem necessidade de
discussão mais estruturada, com impacto relevante na participação de todos os players
(especialmente no caso das coparticipações – fator moderador). A abertura para participação nos
GTs será feita por meio de uma atualização cadastral, em link de questionário a ser gerado e
disponibilizado nos meios de comunicação do IBA.
- Assuntos Gerais:
Vencida a pauta prevista, foi colocada à disposição para outros temas não previstos inicialmente. A
colega Lorena comentou aspectos técnicos no cálculo e demonstrativo da PEONA, por metodologia
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própria. Raquel reiterou a importante divulgação do CPA PEONA, que vem ao encontro das
definições e respectivas atribuições de competência atuarial. Assim, ficou evidenciada a devida
responsabilidade, alinhada com o TRA. Os colegas Lumertz e Saulo fizeram importantes relatos
históricos, caracterizando os aspectos atinentes a esta evolução atuarial e da perícia atuarial, hoje
definida no âmbito dos seguros – SUSEP.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16:30 horas pela diretora Raquel,
agradecendo à todos pela disponibilidade e contribuições na reunião.
Agenda das próximas reuniões de 2020, sempre de 14:00 às 16:00:
Data
12/Novembro/2020
10/Dezembro/2020

Horário
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Att.
Raquel Marimon
Diretora de Saúde

Glace Carvas
Coordenador de Saúde

J. A. Lumertz
Coordenador de Saúde Substituto
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