
 

 

Ata da Reunião Ordinária no 676, do Conselho de Administração 
do Banco Bradesco S.A., realizada em 5.5.2022 - CNPJ no 
60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 5 dias do mês de maio 
de 2022, às 9h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio 
Vermelho, 6o andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros 
do Conselho de Administração para participar da 14a Reunião do Órgão realizada 
no ano. Confirmada a existência de “quórum” legal de instalação, assumiu a 
Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, sendo convidado 
para secretariá-lo o senhor Antonio José da Barbara. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Dando início ao cumprimento da pauta, os senhores Conselheiros: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
8) examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade de votos, a 

instituição do novo Programa de Recompra de Ações, por meio do qual a 
Diretoria do Bradesco fica autorizada a adquirir, no período de 6.5.2022 a 
6.11.2023, até 106.584.880 ações nominativas-escriturais, sem valor 
nominal, sendo até 53.413.505 ações ordinárias e até 53.171.375 ações 
preferenciais, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento, 
sem redução do capital social, cuja apresentação, que ficará arquivada na 
Sede Social, foi conduzida pelo senhor Leandro de Miranda Araujo, tendo 
participado também os senhores André Rodrigues Cano, Antonio José da 
Barbara, Oswaldo Tadeu Fernandes, Carlos Wagner Firetti e Eduardo Braga 
Potério. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 
Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de quem dela 
quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse. Desse modo, o senhor 
Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de 
todos e determinando a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros 
participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos 
Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, 
Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos 
Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha, 
Rubens Aguiar Alvarez e Denise Pauli Pavarina. 
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata 
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas 
nele apostas. Banco Bradesco S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e                                    
Marcelo Fonseca – procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 294.163/22-0, em 
9.6.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
 


