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IBA continue
evoluindo
constantemente

Me chamo Gabriel Pimentel Sátyro e sou candidato a Membro da Diretoria do
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Me apresento a vocês como um Atuário
muito dedicado, formado em 2009, com experiência de 15 anos em
Previdência Complementar e Previdência Social e aproximadamente 2 anos
em Resseguros, inscrito no IBA através do MIBA nº 2799, Membro do Comitê
Técnico de Previdência Privada do IBA, Membro do Comitê Técnico de
Previdência Pública do IBA, certificado como Responsável Técnico nos
segmentos de Previdência Complementar Fechada e Previdência Social pelo
IBA, Pós-Graduando em Especialização em Atuária e com experiência como
Conselheiro Fiscal do IBA. Trabalho com um ex-Presidente do IBA e trabalhei
com ex-Diretores, fui Conselheiro Fiscal do IBA por 4 anos, com mandatos
em 2017/2018 e 2019/2020, conheço muito bem a importância e a
responsabilidade atribuída a todos os Membros do Diretoria do IBA e o nível
de dedicação que é necessário para fazer com que o IBA possa funcionar e
continuar crescendo cada vez mais. Tenho plena ciência de todas as
competências previstas para os Membros da Diretoria no Estatuto do IBA,
me comprometo a realizar cada uma delas com extrema atenção,
responsabilidade, muita dedicação tanto para determinar, orientar ou
estabelecer as normas de trabalho do IBA, assim como na convocação e
participação das Assembleias Gerais e Técnicas, designar comissões ou
relatores para estudos a serem submetidos à Assembleia Técnica, constituir
comissão para apurar a responsabilidade profissional do Atuário,
respeitando sempre as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e Vice-
Presidente do IBA, além dos demais colegas Diretores, porém quero ir além,
fazendo com que cada segmento de atuação dos Atuários no Brasil e no
Exterior seja cada vez mais admirado, tanto pelos próprios Atuários como
por outros profissionais. 

Experiência Profissional como Atuário

Formação acadêmica

- Atualmente Consultor Atuarial

Jessé Montello Consultoria Atuarial, Rio de Janeiro

Prestação de Serviços Técnicos Atuariais.

- Atualmente Sócio

JM Consultores Atuariais, Rio de Janeiro

Prestador de Serviços Técnicos Atuariais.

- Atualmente Sócio Proprietário

Think Consultoria Atuarial, Rio de Janeiro

Prestador de Serviços Técnicos Atuariais.

2006-01  
- 2007-08

Estagiário

IRB - Instituto Brasileiro de Resseguros, Rio de Janeiro

Estagiário em Resseguros

Graduação em Ciências Atuariais

Pós-Graduando em Especialização em Ciências Atuariais


