
 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

06/10/2022 das 15:00h às 16:05h 

 
MEMBROS PRESENTES: 

APARECIDA RIBEIRO GARCIA PAGLIARINI – PRESIDENTE 

ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY- VICE-PRESIDENTE 

VICTOR ADOLFO POSTIGO – MEMBRO EFETIVO 

BIANCA FRAGA ESPINDOLA - MEMBRO EFETIVO 

RICARDO PENA PINHEIRO – MEMBRO COLABORADOR 

CESAR NEVES – MEMBRO COLABORADOR 

 

ASSUNTOS PAUTADOS 
 

 

1. APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS 

Foi realizada a apresentação dos membros presentes, ocasião em que manifestaram suas 

expectativas e firmaram seu compromisso com os trabalhos da Comissão. 

 

 
2. CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 

 
Os membros estabeleceram que as reuniões ordinárias serão trimestrais. O calendário será 

elaborado e pautado na próxima reunião para aprovação. 

 
Os membros, em comum acordo, designaram reunião extraordinária para o dia 04 de novembro 

às 10:00h. 

 

 
3. REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO 

A vice-presidente Dra. Ana Paula encaminhará a minuta do Regimento Interno para a Dra. Bianca 

que efetuará a revisão do documento para submetê-lo à aprovação dos demais membros na 

próxima reunião, agendada para o dia 04 de novembro. 

 
4. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE SOBRE AUDITORIA INTERNA NAS EFPC 

Os membros discutiram sobre a proposta de resolução que estabelece a implantação de 

auditoria interna nas EFPC, em trâmite no Conselho Nacional de Previdência Complementar – 

CNPC. 



 
 



 
Após as argumentações, os membros Dr. Ricardo Pena e Dr. César Neves realizarão análise 

preliminar da proposta e apresentarão um draft com as considerações, sugestões e soluções 

referentes ao conteúdo normativo proposto para apreciação e considerações dos demais 

membros, na próxima reunião. 

5. RESOLUÇÃO CNPC Nº 55 DE 2022 

 
A presidente Dra. Aparecida Pagliarini manifestou a sua preocupação com a Resolução CNPC 

55/2022 que dispõe, em caráter de excepcionalidade, sobre o equacionamento de déficits 

relativos ao exercício de 2021 e o impacto da norma nos planos de benefícios previdenciários. 

 
O Dr. Victor Postigo realizará análise do normativo e apresentará eventuais impactos e riscos 

para os planos de benefícios, na próxima reunião. 

 
6. GRUPO DE WHATSAPP 

 
Por sugestão da Dra. Ana Paula será criado um grupo no WhatsApp para interação dos membros 

da comissão e facilitar a troca de informações, documentos e sugestões. 

 
Incialmente o grupo será formado pelos membros presentes na reunião, sendo os demais 

consultados posteriormente sobre sua adesão ao grupo. 

 
7. TEMAS DIVERSOS 

 
Discutidos alguns aspectos de governança das EFPC, o Dr.Victor Postigo e a Dra. Aparecida 

Pagliarini farão análise da Resolução CGPC 13/2004 e eventual proposta para sua atualização e 

aperfeiçoamento. 

 
A vice-presidente Dra. Ana Paula Raeffray sugeriu a elaboração de “Carta Aberta” sobre a 

proposta de alteração da LC 109/2001 e apresentará a minuta na próxima reunião para 

discussão. A Dra. Bianca colecionará todas as propostas de revisão da Lei Complementar e 

encaminhará aos demais membros. 

 
A Dra. Aparecida pediu, ainda, sugestões de pautas para as próximas reuniões. 

 

 
Nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata. 
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