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SEI/SUSEP - 0592511 - DESPACHO - Eletrônico

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

DESPACHO ELETRÔNICO:
PROCESSO Nº:
INTERESSADO:

SUSEP/DIR4/CGMOP/CORIS Nº 385/2019
15414.617648/2019-43
DIRETORIA TÉCNICA 4

Considerando o término do prazo para o encaminhamento de sugestões com relação à audiência pública nº 9 – Minuta de
Resolução do CNSP que estabelece as condições para autorização e funcionamento, por tempo determinado, de sociedades seguradoras
par cipantes exclusivamente do projeto de inovação/Susep e dá outras providências, informo que anexei os quadros de sugestões
encaminhados pelos seguintes interessados.
a) Original Title Company (SEI nº 0592515);
b) Associação Brasileira de Ins tuições de Pagamentos - ABIPAG (SEI nº 0592517);
c) Felsberg Advogados (SEI nº 0592520);
d) João Marcelo (SEI nº 0592521);
e) FENACOR (SEI nº 0592524);
f) ONSURANCE Tecnologia Ltda (SEI nº 0592526);
g) Ana Maria Blanco e Vitor Boaventura (SEI nº 0592527);
h) ABFINTECH (SEI nº 0592528);
i) Swiss Re (SEI nº 0592529);
j) ECOA PUC Rio (SEI nº 0592530);
k) ABINSURTECH (SEI nº 0592534);
l) CVM (SEI nº 0592535);
m) CGFIP (SEI nº 0592538);
n) Sociedade de Advogados Pessoa Valente, Mo a Pinto (SEI nº 0592541); e
o) Henry (SEI nº 0592543).
Registro que os interessados das alíneas (n) e (o) encaminharam suas sugestões fora do prazo es pulado pela consulta
pública.
Anexei, também, cartas encaminhadas pela ECOA PUC Rio (SEI nº 0592531) e pela Amazon WEB Services - AWS (SEI nº
0592544) que contêm manifestações sobre projeto de inovação/Susep.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO SIMOES PERES (MATRÍCULA 1294253), Coordenador
Subs tuto, em 12/12/2019, às 17:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento nos art. ar gos 369, 405 e 425
da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .
Documento assinado eletronicamente por CAROLINA LINS E MELLO PEREIRA (MATRÍCULA 1959288), Coordenador, em
12/12/2019, às 17:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento nos art. ar gos 369, 405 e 425 da lei nº
13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592511 e o código CRC 70529D80.
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