ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR
EM 16 DE JULHO DE 2020, ÀS 17:00h.

DATA, HORA e LOCAL:
16.07.2020, início às 18:50h, término às 20:55h, em reunião eletrônica.
DELIBERAÇÃO:

1) Aprovação das Atas da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 02 de
julho de 2020 e das reuniões extraordinárias do Conselho Diretor realizadas em
07 e 14 de julho de 2020.
Decisão: Aprovadas, por unanimidade.

2) Processo SUSEP nº 15414.607151/2020-51
Assunto: Pedido de compensação de taxa de fiscalização pleiteado pela
supervisionada.
Decisão: Retirado de pauta.

3) Processo SUSEP nº 15414.607243/2020-31
Assunto: Requerimento de autofalência apresentado pelo liquidante da
supervisionada.
Decisão: Julgou, por unanimidade, pela ratificação da moeda de liquidação para
efeito de reconhecimento da situação falimentar, bem como pelo
deferimento da autorização requerida pelo Liquidante para pedir a
falência da supervisionada perante o juízo competente.
4) Processo SUSEP nº 15414.608996/2018-49
Assunto: Proposta de inclusão em consulta pública, pelo prazo de 50 (cinquenta)
dias, de Circular sobre regras de funcionamento e os critérios para
operação das coberturas dos seguros de danos.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a submissão a consulta pública, pelo
prazo de 50 (cinquenta) dias, da minuta de Circular SUSEP proposta.
5) Processo Susep nº 15414.631006/2019-57
Assunto: Minuta de Resolução CNSP que estabelece a segmentação das
sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradores
locais e entidades abertas de previdência complementar para fins de
aplicação proporcional da regulação prudencial.
Decisão: Retirado de pauta.

6) Processo Susep nº 15414.605105/2020-17
Assunto: Proposta de inclusão em consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias
de minuta de Circular que altera a Circular SUSEP nº 517, de 30 de
julho de 2015, com o objetivo de estabelecer requisitos ao relatório do
auditor independente sobre as demonstrações financeiras.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a submissão a consulta pública, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, da minuta de Circular SUSEP proposta.
7) Processo SUSEP nº 15414.605994/2020-12
Assunto: Pedido de reconsideração da inclusão supervisionada no cadastro de
pendências da SUSEP.
Decisão: Deferiu, por unanimidade, a solicitação de não inclusão da
supervisionada no Cadastro de Pendências da SUSEP, tendo em vista
que a insuficiência de cobertura das provisões técnicas por ativos
garantidores já motivou a instauração de Fiscalização Especial.
ASSUNTOS GERAIS

1) Assunto: Plano de Supervisão Consolidada.
Conclusão: Ciente.

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às
vinte horas e cinquenta e cinco minutos do dia dezesseis de julho 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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