PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR
EM 02 DE JULHO DE 2020, ÀS 17:00h.
1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 18 de
junho de 2020.
2) Aprovação da Ata da reunião extraordinária do Conselho Diretor realizada em 29
de junho de 2020.
3) Processo Susep nº 15414.600210/2020-60
Objetivo: Estabelecer procedimento para o Módulo de Consulta Pública do
Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
Assunto: Proposta de Instrução SUSEP que visa disciplinar os procedimentos
para reconfiguração do Módulo de Consulta Pública do Sistema
Eletrônico de Informações – SEI.
4) Processo Susep nº 15414.634527/2019-66
Objetivo: Aprovação de Acordo de Cooperação Técnica entre a Susep e outros
órgãos públicos (BCB, CVM, PREVIC, ME e MJ) com AEF-Brasil,
envolvendo programas e projetos desenvolvidos no âmbito do
extinto CONEF.
Assunto: Proposta de Acordo de Cooperação Técnica para gerir o legado do
extinto Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) do qual a
Susep fez parte, extinto por meio do Decreto nº 9.759, de 11 de abril
de 2019.
5) Processo Susep nº 15414.606793/2020-32
Objetivo: Avaliação do pedido de compensação da Taxa de Fiscalização
solicitado pela supervisionada.
Assunto: Pedido de compensação de taxa pela realizado pela supervisionada por
pagamento a maior.

6) Processo Susep nº 15414.633999/2019-00
Objetivo: Apreciação de recurso administrativo.
Assunto: Recurso administrativo interposto pela em face de decisão que
recomendou a suspensão permanente e imediata do plano de ação de
mitigação de riscos e saneamento da carteira da empresa, que resulta
no cancelamento unilateral de contratos de previdência.

7) Processo Susep nº 15414.627118/2017-41
Objetivo: Apreciação de recurso administrativo.
Assunto: Recurso Administrativo encaminhado pela supervisionada em face da
decisão do Conselho Diretor em negar o seguimento do Recurso
Administrativo apresentado pela seguradora.
8) Processo Susep nº 15414.603292/2020-02

Objetivo: Aprimorar a governança da supervisão da SUSEP, aumentar a
integração entre o planejamento e a gestão das ações de supervisão
e prover relatórios gerenciais consolidados.
Assunto: Minuta de Portaria que dispõe sobre o Comitê de Supervisão Integrada.
9) Processo Susep nº 15414.608475/2020-14
Objetivo: Consolidação das ações de fiscalização do 2º semetre de 2020.
Assunto: Proposta de Plano de Fiscalização Prudencial do 2º semestre de 2020.

10) Processo Susep nº 15414.606722/2020-30
Objetivo: Dispor sobre o ressegurador local com propósito exclusivo de aceitação
de riscos.
Assunto: Proposta de inclusão em consulta pública de minuta de Resolução
CNSP que dispõe sobre o ressegurador local com propósito exclusivo
de aceitação de riscos, por meio de operações de resseguro ou
retrocessão, e o seu financiamento via emissão de dívida vinculada a
esses riscos (ILS).

Processos Extra Pauta
1) Processo Susep nº 15414.608693/2020-41
Objetivo: Aprovação da indicação de servidor.
Assunto: Proposta de aprovação da indicação do servidor para exercer a função
de Auditor-Chefe desta Superintendência.

Assuntos Gerais
1) Assunto: Plano de Supervisão Consolidada.
Tempo: 15min

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2020.

Cassiana Rufato Cardoso
Chefe de Gabinete

