
 

 

Ata da Reunião Ordinária no 380, do Conselho Fiscal do Banco 

Bradesco S.A., realizada em 4.8.2022 - CNPJ no 60.746.948/0001-

12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 4 dias do mês de agosto de 2022, às 10h, 

reuniram-se, por videoconferência, os membros do Conselho Fiscal do Banco 

Bradesco S.A., conforme dispõe o Parágrafo Quarto do Artigo 11 de seu 

Regimento Interno, sob a presidência do senhor José Maria Soares Nunes, que 

convidou o senhor Domingos Aparecido Maia para Secretário. Dando início aos 

trabalhos, o senhor Presidente informou que a reunião fora convocada com a 

finalidade de registrar parecer sobre o Relatório da Administração e as 

Demonstrações Contábeis do Banco Bradesco S.A., referentes ao primeiro 

semestre de 2022. Em seguida, dispensaram a transcrição do mencionado 

parecer, que fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo. Nada mais 

foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta ata que os membros do 

Conselho Fiscal assinam. aa) José Maria Soares Nunes, Domingos Aparecido 

Maia, Joaquim Caxias Romão, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Ava Cohn. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no 

livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 

 

Banco Bradesco S.A. 
 

 



 

 

 
Anexo à Ata da Reunião Ordinária no 380, do Conselho Fiscal do 

Banco Bradesco S.A., realizada em 4.8.2022 
 
 

Parecer do Conselho Fiscal 
 
 

Banco Bradesco S.A. 
 

Os membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições legais e 
estatutárias, procederam ao exame do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Contábeis do Banco Bradesco S.A., referentes ao primeiro semestre 
de 2022, e, à vista (i) das reuniões realizadas com a KPMG Auditores Independentes 
e de seus relatórios; (ii) da reunião realizada com o Comitê de Auditoria e de seu 
relatório; e (iii) das reuniões periódicas realizadas com áreas gestoras e 
administradores, emitem a opinião de que as citadas peças refletem adequadamente 
a posição patrimonial e financeira da Sociedade.  

  
Cidade de Deus, Osasco, SP, 4 de agosto de 2022. aa) José Maria Soares Nunes, 
Domingos Aparecido Maia, Joaquim Caxias Romão, Ivanyra Maura de Medeiros 
Correia e Ava Cohn. 
 

 
 

 

 


