ATâ DA ÜiUIiÂO N« 3000 COMITÊ Oi l»iSSOAS,ELEOISILIDADE,
SUCESSÃO iItEMÜHERAl^ÃO

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mll e vinte e dois, às onze horas e
trinta minutos, à distância por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Pessoas,
BeifelHdade, Sucessão e Remuneração do Hospital Nossa Senhora da Conceição
Sociedade Anônima, presentes Humberto Scheuermann, Jaqueline^galhâes da Costa e
Leandro Gostisa, acompanhados de VItto Giancristoforo dos Santos, Secretórío, para, no
uso cto suas atnbyi0es legais e e^ahitárlas, eí^me das matérias (instantes da pauta,
quais sejam: item Um - Aprovação da proposta de Remuneração Anual para os
SKÍministractores pa-a o exercício do ano de dois mil e vinte e dois; Item Dois - Sugerir
metodologia e procedimento sto Conselho de Administração e ao Conselho de Fiscal para
realização da avaliação anual de administradora, do Conselho Fiscal e do Comitê de
Auditoria: e item Três- Opinar quarto à indicação de JOÃO LOPES DE ARAÚJO JÚNIOR
para ser eleito membro titular do Conselho Fiscal. Quanto ao Item Um.spás a análise das
documentações apresentadas pela Diretorla-Ex^utiva, que propõe reajuste da
remuneração dos administradores e dos membrc® dtos órgios estatutários em dezenove
vírgula noventa e nove (X)r certo, reirtivamerte ao índice do “iPCA" dos últimos três anos
(dois mil e dezenove, ctóis mi! e vinte e dois mil e vinte e um), em cx)nformÍdade cíom as
disposições ^tatutárías, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
APROVA a proposta aprontada, re^aitando que ela deve ser encaminhada à apreciação
do Conselho de Administração, artes de sua submissão à Assembléia Geral Ordinária.
Quarto ao Item Dois, considerando a adaptação realizada nos formulários ctom as
sugestões da ^o-etaria de Ctoortienação e Governança das Empresas Estatais pelo
Secretário, o Comftê aprova os modelos de formulário anexos a presente ata. Os formulários
serão enviados eirtronicamerte aos Conselheiros para que sejam respondidos, inclusive
anonimamente, para que os dados porteriormerte sejam compilados peto Secretário e
apresentados nas reuniões do Con^lho de Administração e do Ctonselho Fiscal para
validação. Quanto
Item Três, primeiramerte, cximpre registar a tem|»stMdade da
análise, pois a indicação foi ap'sciada no prazo legal, teitoo stoo raceteída a indicação em
vinte e oite de janeiro de dois mil e ^nte e dois. /^sós a análise dos formulários e das
dooimenta^^ comprobatórias que acompanham a indicação, presumindo-se verdadeiras
as fnformaçõ^apresentadas e considerando a Nota Técnica produzida peto Secretário, em
conformidade o>m as disposições estatutária, a Ui número treze mll, trezentos e tr^, de
ciois mil e dte;<ra^e!s, o Decreto número oito mii, no\racertos e quaterta e cinco, de dois mil
e ^dezesseis, e seu Regimento Interno, o Gomite opina que JOÃO LOPES DE ARAÚJO
JÚNiOR n^ preenrtte os ra;|u!sltos dè experiência profissional para ser eleito como
membro titular do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, foi lawstoa a preserte Ata
por Vitto Giancrtstoforo dos &ntos, Secretário do Comitê de Pessoas, Elegibilidade.
Sucessão e Remuneraçfe,que, após lida e aprovada, vai assinadá pelU membros.
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