ATA DA 34'. (TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2019, às 17 (dezessete) horas, na sala de
reuniões da Diretoria, localizada no Bloco Cl, Superior, do Centro Administrativo Presidente
Getúlio Vargas do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, n°
5.700 - Passaré, nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, realizou-se a 343
(trigésima quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do
Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Rudinei dos Santos
(Coordenador), Cleber Santiago, Antonio Martiningo Filho, por audioconferência, e Cláudio Luiz
Freire Lima e Marcos Marinelli. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi
declarado o inicio da reunião, passando o Comitê a examinar a seguinte matéria: análise e
manifestação sobre a indicação nome do Sr. Petrônio Duarte Cançado, como membro
independente, indicado pelo Ministério da Economia para compor o Conselho de Administração
do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Na 30a reunião do Comitê, realizada em 13/05/2019, o
Comitê deliberou pelo encaminhamento de novo pedido de documentação, com registro de
voto em contrário dos membros Cláudio Luiz Freire Lima e Marcos Marinelli. Após análise da
documentação complementar enviada e debates sobre o tema, nos termos das suas atribuições,
previstas no inciso VI do parágrafo 8° do Artigo 32 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o
Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou e, por maioria de votos, deliberou pelo
encaminhamento de pedido de documenta ao complementar ao indicado para dirimir potencial
conflito de interesse relacionado à indica o.
to: não havendo nada mais a tratar,
rc
foi encerrada a reunião da qual eu,.
Lélia Rejane
Paiva de Souza, Secretária, fiz lavrar a present Ata • e vai por mim assinada e pelos membros
que participaram da reunião.
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