
 

BANCO DAYCOVAL S/A 
 

CNPJ nº 62.232.889/0001-90 
NIRE 35300524110 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 23.12.2020 

 

DATA: 
23 de dezembro de 2020, às 10:00 horas. 
 

LOCAL: 
Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo - SP. 
 

PRESENÇA: 

Totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
 

MESA: 

Presidente: Sasson Dayan. 
Secretário: Morris Dayan. 

 

ORDEM DO DIA: 
1. Deliberar sobre a destituição de membro do Comitê de Remuneração. 
2. Deliberar sobre a nomeação de membro do Comitê de Remuneração, com 

fixação de seu mandato. 
3. Deliberar sobre a indicação de diretor responsável pelos procedimentos para 

autorização e cancelamento de autorização de débitos, em conta de paga-
mentos pré-paga, conforme o artigo 14, da Circular 4.022, de 03 de junho de 
2020. 

4. Deliberar sobre a indicação do diretor responsável pelos procedimentos para 
autorização e cancelamento de autorização de débito em conta de depósitos 
e em conta salário, conforme disposto no artigo 15, da Resolução nº 4.790, 
de 26 de março de 2020. 

5. Deliberar sobre a aprovação da revisão do plano de Capital de 30 de setembro 
de 2020. 
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6. Deliberar sobre a indicação do diretor responsável pelo compartilhamento de 
dados e serviços do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking), conforme ar-
tigo 32, da Resolução Conjunta nº 1, de 04 de maio de 2020. 
 

DELIBERAÇÕES: 
Após os debates, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 
 
1. Aprovar a destituição do cargo de membro do Comitê de Remuneração, o Sr. 

Reinaldo Jorge.  
 
2. Nomear para o cargo de membro do Comitê de Remuneração, a Sra. Carla 

Zeitune Pimentel dos Santos, brasileira, casada em regime de comunhão 
parcial de bens, engenheira química, residente em São Paulo-SP, com domi-
cílio na Rua Afonso Braz, nº 747, apto 131D, Vila Nova Conceição- CEP 
04511-011 – São Paulo – SP, portadora da C.I SESP nº 07.717.736-8 e ins-
crita no CPF/MF nº 908.962.207-10, com mandato até a posse dos membros 
que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada 
em 2022. 

 
3. Aprovar a indicação do Diretor Executivo o Sr. SALIM DAYAN, como respon-

sável, pelos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização 
de débitos em conta de pagamentos pré-paga, conforme disposto no artigo 
14, da Circular 4.022, de 03 de junho de 2020. 

 
4. Aprovar a indicação do Diretor Executivo Sr. SALIM DAYAN, como respon-

sável pelos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização 
de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, conforme disposto no 
artigo 15, da Resolução nº 4.790, de 26 de março de 2020. 

 
5. Aprovar o Plano de Capital elaborado em consonância com o inciso IV, do 

artigo 40 da Resolução CMN nº 4557/17, de 30 de setembro de 2020. 
 

6. Aprovar a indicação do Diretor Executivo o Sr. SALIM DAYAN, como respon-
sável pelo compartilhamento de dados e serviços do Sistema Financeiro 
Aberto (Open Banking), conforme artigo 32, da Resolução Conjunta nº 1, de 
04 de maio de 2020. 
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ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi 
lida, aprovada e por todos assinada. 

 
São Paulo, 23 de dezembro de 2020. 
 

PRESENÇA: 
Membros: Sasson Dayan 

Morris Dayan 
Salim Dayan 
Rony Dayan 
Gustavo Henrique de Barroso Franco 
Sergio Alexandre Figueiredo Clemente. 

 
ASSINATURAS: 
Presidente: Sasson Dayan. 
Secretário: Morris Dayan. 

 
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 
 
 
 
 
Sasson Dayan 
Presidente 

 
 
 
 
Morris Dayan 
Secretário 
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