
  

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021 

 

DATA, HORA e LOCAL: 

26.10.2021, início às 17h, por videoconferência. 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

1) Processo Susep nº 15414.613640/2018-27 

Assunto:  Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre a autorização da Susep para 

funcionamento, início das operações no país, exercício de cargos em órgãos 

estatutários ou contratuais, integralização de capital e transferência de carteira 

e sobre condições de estrutura de controle societário das entidades que 

especifica. 

Decisão:  Aprovada por unanimidade a minuta de Resolução CNSP, com posterior 

encaminhamento da matéria para o CNSP. 

 

2) Processo Susep nº 15414.611574/2021-56 

Assunto:  Proposta de Resolução CNSP que disciplina as operações das sociedades 

seguradoras por meio de seus representantes de seguros. 

Decisão:  Aprovada por unanimidade a minuta de Resolução CNSP, com posterior 

encaminhamento da matéria para o CNSP. 

 

3) Processo Susep n° 15414.641575/2021-25 

Assunto:  Proposta de alteração do Regimento Interno da Susep. 

Decisão:  Trazido o assunto à deliberação, a Procuradora-Chefe Substituta foi instada a se 

manifestar oralmente nos termos do artigo 11, § 2º, da Deliberação Susep nº 

222, de 2 de agosto de 2019, informando não ter identificado qualquer óbice 

jurídico ao normativo na forma proposta, registrando ser este o parecer jurídico, 

apresentado oralmente. Ato contínuo, foi aprovada por unanimidade a minuta de 

Resolução CNSP, com posterior encaminhamento da matéria para o CNSP. 

 



Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel Cristina de Carvalho e Silva, Chefe de Gabinete, 

lavrei a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pela Sra. Superintendente e 

pelos demais presentes. 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Solange Paiva Vieira 

Superintendente 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Igor Lins da Rocha Lourenço 

Diretor da DIR 1 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Eduardo Fraga Lima de Melo 

Diretor da DIR 4 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Rafael Pereira Scherre 

Diretor da DIR 2 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Tahiana Viviani Vieira 

Procuradora-Chefe Substituta 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Vinicius Ratton Brandi 

Diretor da DIR 3 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Raquel Cristina de Carvalho e Silva 

Chefe de Gabinete 

 

 


