BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62
NIRE 333.0000581-1 | Código CVM nº 25.755
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022
Data, Hora e Local: Em 21 de Junho de 2022, às 16:30 horas, por teleconferência, reuniu-se o
Conselho de Administração do Banco Modal S.A. (“Companhia”), com a presença da totalidade de
seus membros, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), que participaram por meio de
videoconferência, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.
Composição da Mesa: Diniz Ferreira Baptista – Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário.
Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: I – Aprovar (i) o Regimento Interno do Conselho
de Administração; (ii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria; (iii) o Regimento Interno do
Comitê de Remuneração; e (iv) a Política de indicação de membros do Conselho de Administração,
Comitês de Assessoramento, Diretoria Estatutária e membros do Conselho Fiscal da Companhia, em
atendimento aos requisitos estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado emitido pela B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) para a migração das ações ordinárias da Companhia para o Novo
Mercado, sendo que as alterações referentes a regras do Regulamento do Novo Mercado somente
terão eficácia a partir da efetiva migração da Companhia para tal segmento da B3; e II – Aprovar a
atualização da (i) Política de Gestão Integrada de Riscos; (ii) Política de Divulgação de Informação de
Gestão de Riscos e Capital; (iii) Política de Gerenciamento de Capital; e (iv) RAS – Declaração de
Apetite de Risco.
Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:
I – Aprovar (i) o Regimento Interno do Conselho de Administração; (ii) o Regimento Interno
do Comitê de Auditoria; (ii) o Regimento Interno do Comitê de Remuneração e (iv) a Política
de indicação de membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento,
Diretoria Estatutária e membros do Conselho Fiscal, em atendimento aos requisitos
estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado emitido pela B3 – Brasil Bolsa Balcão (“B3”),
em virtude da migração das ações ordinárias de sua emissão para negociação em Mercado
de Bolsa, no Segmento Especial denominado Novo Mercado, sendo que as alterações
referentes a regras do Regulamento do Novo Mercado somente terão eficácia a partir da
efetiva migração da Companhia para tal segmento da B3, conforme versões relacionadas no
Anexo da presente ata, as quais foram previamente aprovadas e recomendadas pelos
Comitês e Comissões competentes, conforme compartilhadas com os membros do Conselho
de Administração da Companhia, e serão mantidas arquivadas na sua sede; e
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II - Aprovar a atualização (i) da Política de Gestão Integrada de Riscos; (ii) da Política de
Divulgação de Informação de Gestão de Riscos e Capital; (iii) da Política de Gerenciamento de
Capital e (iv) RAS – Declaração de Apetite de Risco, conforme versões relacionadas no Anexo
da presente ata, as quais foram previamente aprovadas e recomendadas pelos Comitês e
Comissões competentes, conforme compartilhadas com os membros do Conselho de
Administração da Companhia, e serão mantidas arquivadas na sua sede.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que,
lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022. Mesa: Diniz
Ferreira Baptista – Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Conselheiros: Diniz Ferreira
Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Fábio Antunes Lopes, Ana Claudia Aparecida
da Silva Leoni e Marcos José Rodrigues Torres.
Confere com a original lavrada em livro próprio
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022

_____________________________
Diniz Ferreira Baptista
Presidente da Mesa

_____________________________
Ivan Nogueira Pinheiro
Secretário da Mesa

ANEXO

Regimento/Politica
Objetivo
Regimento Interno do Tem como objetivo estabelecer as regras gerais
Conselho de Administração relativas à organização, funcionamento e
estruturação das atividades do Conselho de
Administração da Companhia (“Conselho”), para
fins de desempenhar suas atribuições conforme
estabelecido na Lei nº 6.404/76 (”Lei das
Sociedades por Ações”), nas disposições
regulamentares aplicáveis e no Estatuto Social do
Banco Modal S.A. (“Banco Modal” ou “Companhia”)
e suas empresas afiliadas do Grupo Modal
(“MODAL”), estando em linha com as diretrizes de
governança corporativa da Instituição
Regimento Interno do Tem como objetivo estabelece as regras de
Comitê de Auditoria
funcionamento do Comitê de Auditoria (“Comitê”)
do Banco Modal S.A. (“Banco” ou “Companhia”),
bem como (i) recomendar e assessorar o Conselho
de Administração em suas atribuições relacionadas
ao acompanhamento das práticas contábeis
adotadas na elaboração das demonstrações
financeiras do Banco; (ii) assegurar a
operacionalização dos processos de auditoria
interna
e
externa;
(iii)
assegurar
a
operacionalização dos mecanismos e controles
relacionados à gestão de riscos; (iv) assegurar a
coerência das políticas financeiras com diretrizes
estratégicas e o perfil de risco do negócio; e (v)
acompanhar os indicadores de controle da
Companhia.

Versão
Versão
inicial

Regimento Interno do Tem como objetivo assessorar o Conselho de
Comitê de Remuneração
Administração do Modal, bem como incentivar uma
visão de negócio de longo prazo, o
desenvolvimento de uma responsabilidade
sustentável, social e corporativa, bem como o
alinhamento dos interesses dos Administradores
aos interesses de longo prazo da Companhia.

Versão
inicial

Tem como principal objetivo estabelecer e esclarecer
regras, procedimentos, diretrizes, critérios e
requisitos que devem nortear e serem observados
pela Companhia nos processos de indicação de

Versão
inicial

Política de indicação de
membros do Conselho de
Administração, Comitês de
Assessoramento, Diretoria

Versão
inicial

Estatutária e membros do membros e definição da composição da Diretoria
Estatutária, Conselho de Administração, Comitês de
Conselho Fiscal
Assessoramento e, quando instalado, do Conselho
Fiscal da Companhia (conforme definições abaixo),
visando a promover e contribuir com as melhores
práticas de governança corporativa.
Política
de
Gestão Tem como objetivo estabelecer as diretrizes relativas
ao Gerenciamento de Capital do Conglomerado
Integrada de Riscos
Prudencial do Banco Modal (“MODAL”) em
atendimento à Resolução BCB nº 4.745, de
29/08/2019 (“RBCB 4745”).

2ª versão

Política de Divulgação de Tem como objetivo a implementação do Acordo de
Informação de Gestão de Basiléia que em seu Pilar 3 preconiza a disciplina de
mercado pelo fortalecimento da atuação do público,
Riscos e Capital
que passa a ter acesso a uma gama maior de
informações sobre a composição do capital
regulatório e da estrutura de gerenciamento de risco
das instituições, além de atender também as demais
obrigações regulatórias no que tange à
disponibilização de informações ao público.

3ª versão

Política de Gerenciamento Tem como objetivo estabelecer princípios, diretrizes e
responsabilidades para a gestão integrada de riscos,
de Capital
buscando disseminar e fortalecer a cultura do
tratamento do risco entre seus colaboradores,
incluindo processos de identificação, mensuração,
avaliação, monitoramento, reporte, controle e
mitigação dos riscos, bem como estabelecer os
respectivos papéis e responsabilidades em seus
diversos níveis.

2ª versão

de Tem por objetivo aborda as categorias e graus de
riscos que o Modal assume na prática dos seus
negócios e metas. A Declaração de Apetite a Riscos RAS (“Risk Appetite Statement”) é uma relevante
ferramenta que resume a cultura de risco, orienta o
planejamento estratégico e possibilita que a Alta
Administração aprimore a alocação de capital nas
categorias e graus admissíveis de risco.

2ª versão

RAS – Declaração
Apetite de Risco

