ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR

DATA, HORA e LOCAL:
27.05.2020, início às 17:50h, término às 20:00h, em reunião eletrônica.

DELIBERAÇÃO:

1) Aprovação da Ata da reunião do Conselho Diretor realizada em 21 de maio de 2020.
Decisão: Aprovada, por unanimidade.
2) Processo Susep nº 15414.605665/2020-71
Assunto: Minuta de ato normativo que consolida as normas sobre os Regimes
Especiais de Direção Fiscal, Intervenção e de Liquidação Extrajudicial e
Ordinária, aplicáveis às seguradoras, sociedades de capitalização,
entidades abertas de previdência complementar e resseguradores locais,
em substituição às Resoluções CNSP nº 234, de 9 de agosto de 2011 e nº
335, de 9 de dezembro de 2015.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a submissão a consulta pública, pelo prazo de
20 (vinte) dias, da minuta de Resolução CNSP que consolida as normas
sobre os Regimes Especiais de Direção Fiscal, Intervenção e de
Liquidação Extrajudicial e Ordinária aplicáveis às seguradoras, sociedades
de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e
resseguradores locais, considerando os ajustes no voto e na minuta
proposta, feitos no decorrer da reunião, consolidados pela Diretoria 1, em
novas versões e, por fim, incluídas no respectivo processo administrativo.

3) Processo Susep nº 15414.601592/2017-43
Assunto: Proposta de Circular SUSEP que estipula prazo para guarda de
documentos e dispõe sobre armazenamento de documentos das
operações de seguro, cosseguro, resseguro, capitalização, retrocessão,
previdência complementar aberta e de intermediação, e revoga a Circular
Susep nº 74, de 1999.
Decisão: Trazido o assunto a deliberação, foi solicitada a manifestação da
Procuradoria Federal junto à SUSEP, que não identificou óbice jurídico no
normativo da forma proposta, registrando ser este o parecer jurídico,
apresentado oralmente. Decidiu-se, por fim, aprovar, por unanimidade, a
minuta Circular SUSEP proposta.
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às vinte
horas do dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte, e, para constar, eu, Cassiana
Rufato Cardoso, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,
foi assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais participantes.
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