
 

 

 

Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião Ordinária do dia 08/03/2022 
 
Local: www.whereby.com/ct_saude (reunião virtual) 
 
Participantes - MIBA: 
 
 

Registro no IBA MIBA 

Tatiana Xavier GouvÃªa 2135 

Italoema Sanglard 2051 

Luis Filipe Moura 2448 

INELVA FATIMA LODI 728 

JÃ©ssica Caeiro 3218 

TÃºlio Martins Machado 2540 

JosÃ© AntÃ´nio Lumertz 448 

Luiz Fernando Vendramini 1307 

Emily Rodrigues Floresta 3467 

Glace Carvas 1640 

claudia campestrini 887 

Andrea Alves de Andrade 1066 

Sandra Regina Odeli 1209 

Magali R Zeller 687 

AT Service Eng e Cons Atuarial 80 

Raquel Marimon 931 

NATÃ�LIA BAUER SIMÃƒO 3083 

Beatriz Resende Rios da Mata 1474 

FÃ¡bio Santana Moreira 2172 

Gustavo de Sousa Santos 2927 

Raquel FErnandes Barbosa Pereira 2007 

JoÃ£o Longo 2648 

Bruno Ferreira 2929 

Andrea Cardoso 999 
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Abertura da reunião: 
 

Lumertz inicia a reunião, às 14h, e convida os participantes a secretariar a reunião. Bruno 

Ferreira se dispõe a exercer a função de secretário na reunião. Na sequência é aprovada a ata da 

reunião anterior. 

 
Pauta: 
 

● CPA pós-emprego (CPC 33): Tatiana Gouvêa discorre sobre problemas de entendimento 

atuais do benefício pós emprego, apresenta a criação do CPAO (Comitê de Pronunciamentos 

Atuariais Orientativos) qual a mesma faz parte e apresenta o documento elaborado pelo 

grupo de trabalho. Documento criado para apresentar melhores práticas e critérios de 

mensuração de benefícios pós-emprego, observando as regras descritas no CPC 33 e regras 

internacionais IAS 19. 

Durante a leitura do documento, sr Vendramini sugere inserir no texto do documento a 

citação dos Dependentes, e não apenas Ex-empregados, aposentados e afastados como 

estava, sugestão inserida no documento. Andrea Cardoso também relembra sobre a 

necessidade de inserir nas citações os planos Odontológicos e não só apenas cobertura 

Médico/Hospitalar, consenso que nesse momento esse CPAO não terá orientações sobre essa 

cobertura Odontológica, texto para essa conclusão também inserido no documento. 

Discussões sobre o item 2.e) acerca da escrita do texto e sobre possíveis interpretações dúbias 

daqueles que irão usar o documento orientativo futuramente. Ressalva que o referido 

documento é destinado para leitura de técnicos, não sendo direcionado ou escrito para leigos, 

porém também pode ser usado em perícias e referências de embasamento técnico.  

Discussões sobre item 3.d) acerca do que irá compor o HCCTR (Helth care cost trend rate), 

com objetivo de recomposição de custos que tendem a ter aumentos a longo prazo. Discutiu-

se também sobre a alteração do nome desse e outras siglas que estão em inglês. 

Por ser um tema complexo e extenso, o grupo concordou em marcar uma nova reunião no 

dia 15/03 as 14h para tratar especificamente esse assunto. 

● Fator Moderador: carta à ANS - Raquel M.:  Raquel M. abre o assunto relembrando que foi 
solicitado a ANS a criação de um grupo com participantes do IBA e ANS e, após orientações 
da agência, foi enviado um formulário de solicitação de reunião para o dia 10/03 as 16h, mas 
ainda não tivemos resposta. Iremos aguardar um posicionamento da ANS com alguma 
proposta de data e horário, visto que hoje dia 08/03 ainda não teve um retorno. 
 



 

 

 

● ROL Taxativo (STJ) e Lei 14.307/2022 - Luis Filipe: Lumertz abre o assunto expressando sua 
preocupação sobre a repercussão do tema perante a população, principalmente pelo apelo 
de famosos, sobre a importância de expandir o rol na visão do usuário. 

 
Luis Filipe expõe que acompanhou a votação dos ministros, principalmente do Ministro 
Salomão que é um apoiador do Rol taxativo, e da ministra Nancy que é oposição, defendendo 
com extensos argumentos o rol exemplificativo. O assunto só iria adiante com a maioria das 
votações a favor., foi suspenso após pedido de vista pela ministra Nancy. 

 
● IRPI - Requerimento prévio: Lumertz relembra que é necessário enviar o requerimento para 

aplicação do reajuste dos planos individuais/familiares, e o valor que deve ser pago. Levantou-
se a necessidade de reconstituir o grupo de trabalho, anteriormente coordenado pela Natalia 
Bauer. Ficou definido que esse grupo será reaberto, sob a mesma coordenação anterior.   

 
● 7. CPA TAP: Tatiana diz que provavelmente não será possível iniciar o CPA do TAP devido 

sua licença maternidade que se aproxima. A Sandra Odeli é demais colegas receberam o 
documento para dar seguimento. 
 

Lumertz encerra a reunião às 15:54h, saudando novamente as mulheres pelo seu dia, lembrando da 

próxima reunião no próximo dia 15/03 para tratar do CPAO pautado na reunião de hoje. 

 

Att. 
 

Bruno Ferreira 
Secretário da Reunião 

 
Raquel Marimon 

Glace Carvas 
Diretora de Saúde 

 
J. A. Lumertz 

Italoema Sanglard 
Coordenador CT Saúde 

 


