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Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de 2021, às 17 (dezessete) horas e 30
(trinta) minutos, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência, localizada no Bloco C1,
Térreo, do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas do Banco do Nordeste do
Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700 - Passaré, nesta cidade de
Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, realizou-se, por videoconferência, a 90ª Reunião
Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do
Nordeste do Brasil S.A. (Corel), com a participação dos seguintes membros: Srs. Eudes
de Gouveia Varela - coordenador, Antonio Martiningo Filho, João Decio Ames, Marcos
Marinelli e Rudinei dos Santos, além da Sra. Fernanda de Menezes Maia Chaves,
secretária ad hoc do Corel. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi
declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar as seguintes matérias: 1.
Análise e manifestação sobre a indicação do Sr. Erivaldo Alfredo Gomes para o cargo
de membro titular do Conselho Fiscal. Para a análise foi utilizado o conjunto da
documentação composta pelo formulário de cadastro de Conselheiro Fiscal e
documentação comprobatória, além de informações adicionais, pesquisadas pela
secretaria, tendo como base o checklist do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração. Nos termos de suas atribuições, previstas no inciso VI do parágrafo 8º do
Artigo 37 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração apreciou e, por unanimidade, concluiu que o candidato
preenche os requisitos legais e estatutários, não havendo vedações para sua eleição
como membro titular do Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A, e que
possui reputação ilibada, não tendo sido identificados processos judiciais ou
administrativos em que figure como parte e que afetem a sua reputação ou conduta,
conforme pesquisa efetuada pela Secretaria e declaração emitida pelo próprio indicado,
reduzindo a possibilidade de risco de imagem para o Banco. O Corel confirmou que o
indicado preenche os requisitos técnicos mínimos para o cargo, possuindo formação
acadêmica que inclui MBA em Comércio Exterior e Câmbio, Especialização em Relações
Internacionais, Especialização em Políticas Públicas e Administração Governamental,
Pós-Graduação em Políticas Públicas e Econômicas, além de possuir experiência em
economia internacional, mercados financeiros, finanças verdes, integração econômica,
comércio exterior, defesa comercial, entre outros. O indicado atualmente exerce o
cargo de Secretário para Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia,
tendo 22 anos de experiência em negociação e cooperação econômica internacional,
incluindo temas macro, finanças para o desenvolvimento e comércio. Encerramento:
não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,
......................................., Fernanda de Menezes Maia Chaves, Secretária, fiz
lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da
reunião.
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