PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR
EM 16 DE JULHO DE 2020, ÀS 17:00h.
1) Aprovação da Atas da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 02 de
julho de 2020 e da reunião extraordinária do Conselho Diretor realizada em 07 de
julho de 2020.

2) Processo SUSEP nº 15414.607151/2020-51
Objetivo: Autorização de compensação de taxa de fiscalização.
Assunto: Pedido de compensação de taxa de fiscalização pleiteado pela
supervisionada.
3) Processo SUSEP nº 15414.607243/2020-31
Objetivo: Autorizar o requerimento de autofalência da supervisionada pelo
liquidante.
Assunto: Requerimento de apresentação de pedido de autofalência apresentado
pelo liquidante da supervisionada.

4) Processo SUSEP nº 15414.608996/2018-49
Objetivo: Revisar a norma geral de Seguro de Danos (Circular SUSEP
256/2004).
Assunto: Proposta de inclusão em consulta pública, pelo prazo de 45 dias, de
Circular sobre a estruturação mínima das Condições Contratuais e das
Notas Técnicas Atuariais dos Contratos de Seguros de Danos,
observando os aspectos distintos entre seguros massificados e
grandes riscos.
5) Processo Susep nº 15414.631006/2019-57
Objetivo: Estabelecer a segmentação das sociedades seguradoras, sociedades
de capitalização, resseguradores locais e entidades abertas de
previdência complementar para fins de aplicação proporcional da
regulação prudencial.
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.
6) Processo Susep nº 15414.605105/2020-17
Objetivo: Estabelecer requisitos ao relatório do auditor independente.
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.

7) Processo SUSEP nº 15414.605994/2020-12
Objetivo: Avaliar pedido da supervisionada.
Assunto: Pedido de não inclusão da supervisionada no cadastro de pendências
da SUSEP.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.
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Chefe de Gabinete

