
 
 
 
EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO – CO-PESSOAS DA ELETRONUCLEAR 
 
Certifica-se, para os devidos fins, que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração – CO-PESSOAS da Eletronuclear encerrou sua 1ª reunião com início no dia 
15/08/2022 e término no dia 16/08/2022. Participaram da reunião, na qualidade de membros, os 
Conselheiros Fábio Malina Losso, Leonardo de Paiva e a Conselheira Juliana Ribeiro Silveira. 
Não houve registro de ausências. A reunião foi secretariada por Dilma Maria Teodoro.  
 
OPINIÃO SOBRE ELEGIBILIDADE: Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade 
Sucessão e Remuneração – CO-PESSOAS, no uso de suas atribuições legais, e com arrimo nos 
artigos 14 e 21 do Decreto n.º 8.945/16 e no Ofício Circular nº 842/16-MP, proferiram seus votos 
com base no material de suporte disponibilizado, tendo opinado, por unanimidade, e 
exclusivamente sob a ótica dos requisitos legais de investidura, pela elegibilidade da indicação a 
seguir:  
 

• Indicação do Sr. Marcello Nascimento Cabral da Costa para o cargo de Diretor 
Financeiro da Eletronuclear, conforme indicação da acionista Eletrobras, nos termos 
previstos no item 3.2.1 do Acordo de Acionistas, firmado entre ENBPar e Eletrobras, 
recomendando, não obstante, que fique condicionada a sua posse à apresentação de 
documento de desincompatibilização das atividades na sua atual empregadora 
Eletronorte. 

 
Nada mais havendo a tratar sobre o tema, os membros do Comitê deram por encerrados os 
trabalhos sobre elegibilidade desta reunião, determinando a lavratura desta ata e respectiva 
certidão que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, Dilma Maria Teodoro, Secretária do 
CO-PESSOAS, que a lavrei.  

 
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
Fabio Malina Losso     Leonardo de Paiva Rocha 
Conselheiro e Membro do Comitê   Conselheiro e Membro do Comitê 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juliana Ribeiro Silveira     Dilma Maria Teodoro 
Conselheira e Coordenadora do Comitê   Secretária do Comitê 
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