
 

 

Ao 

Banco Bradesco S.A. 

 

D e c l a r a ç ã o   

 

 

 

Eu, Samuel Monteiro dos Santos Junior, brasileiro, casado, advogado, RG 02.700.826-

7/DETRAN-RJ, CPF 032.621.977/34, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, 

Osasco, SP, CEP 06029-900, tendo sido indicado para integrar o Conselho de Administração 

do Banco Bradesco S.A., de acordo com os critérios de governança aplicáveis, venho declarar 

que preencho os requisitos abaixo, que me conferem a condição de Conselheiro 

Independente: 

 

 não sou acionista controlador direto ou indireto da companhia; 

 não terei exercício de direito de voto nas reuniões do conselho de administração 

vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à 

companhia; 

 não sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo 

grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador 

do acionista controlador;  

 não fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu 

acionista controlador; 

 não sou parente por afinidade até segundo grau do acionista controlador, de 

administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador; 

 não fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, 

controladas ou sob controle comum; 

 não tenho relações comerciais com a companhia, o seu acionista controlador ou 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; 

 não ocupo cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a 

companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na 

condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e 

 não recebo outra remuneração da companhia, de seu acionista controlador, 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, além daquela relativa à 

atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da companhia, 

de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob 

controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no 

capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência 

complementar 

 

Osasco, SP, 8 de fevereiro de 2022  

 

 

 

 

        _______________________________________________ 

Samuel Monteiro dos Santos Junior 



 

 

Ao 

Banco Bradesco S.A. 

 

D e c l a r a ç ã o   

 

 

 

Eu, Walter Luis Bernardes Albertoni, brasileiro, casado, advogado, RG 14.009.886-0/SSP-

SP, CPF 147.427.468/48, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, 

Osasco, SP, CEP 06029-900, tendo sido indicado para integrar o Conselho de Administração 

do Banco Bradesco S.A., de acordo com os critérios de governança aplicáveis, venho declarar 

que preencho os requisitos abaixo, que me conferem a condição de Conselheiro 

Independente: 

 

 não sou acionista controlador direto ou indireto da companhia; 

 não terei exercício de direito de voto nas reuniões do conselho de administração 

vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à 

companhia; 

 não sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo 

grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador 

do acionista controlador;  

 não fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu 

acionista controlador; 

 não sou parente por afinidade até segundo grau do acionista controlador, de 

administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador; 

 não fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, 

controladas ou sob controle comum; 

 não tenho relações comerciais com a companhia, o seu acionista controlador ou 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; 

 não ocupo cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a 

companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na 

condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e 

 não recebo outra remuneração da companhia, de seu acionista controlador, 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, além daquela relativa à 

atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da companhia, 

de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob 

controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no 

capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência 

complementar 

 

Osasco, SP, 8 de fevereiro de 2022  

 

 

 

 

 _______________________________________________ 

Walter Luis Bernardes Albertoni 



 

 

Ao 

Banco Bradesco S.A. 

 

D e c l a r a ç ã o   

 

 

 

Eu, Paulo Roberto Simões da Cunha, brasileiro, casado, contador, RG 4.840.176-6/SSP-SP, 

CPF 567.047.048/68, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, 

Osasco, SP, CEP 06029-900, tendo sido indicado para integrar o Conselho de Administração 

do Banco Bradesco S.A., de acordo com os critérios de governança aplicáveis, venho declarar 

que preencho os requisitos abaixo, que me conferem a condição de Conselheiro 

Independente: 

 

 não sou acionista controlador direto ou indireto da companhia; 

 não terei exercício de direito de voto nas reuniões do conselho de administração 

vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à 

companhia; 

 não sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo 

grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador 

do acionista controlador;  

 não fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu 

acionista controlador; 

 não sou parente por afinidade até segundo grau do acionista controlador, de 

administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador; 

 não fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, 

controladas ou sob controle comum; 

 não tenho relações comerciais com a companhia, o seu acionista controlador ou 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; 

 não ocupo cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a 

companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na 

condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e 

 não recebo outra remuneração da companhia, de seu acionista controlador, 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, além daquela relativa à 

atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da companhia, 

de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob 

controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no 

capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência 

complementar 

 

Osasco, SP, 8 de fevereiro de 2022  

 

 

 

 

 _______________________________________________ 

Paulo Roberto Simões da Cunha 



 

 

Ao 

Banco Bradesco S.A. 

 

D e c l a r a ç ã o   
 

 

 

Eu, Denise Pauli Pavarina, brasileira, união estável, consultora financeira, RG 11.974.549-

5/SSP-SP, CPF 076.818.858-03, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila 

Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, tendo sido indicada para integrar o Conselho de 

Administração do Banco Bradesco S.A., de acordo com os critérios de governança aplicáveis, 

venho declarar que preencho os requisitos abaixo, que me conferem a condição de 

Conselheira Independente: 

 

 não sou acionista controlador direto ou indireto da companhia; 

 não terei exercício de direito de voto nas reuniões do conselho de administração 

vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à 

companhia; 

 não sou cônjuge, companheira ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo 

grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador 

do acionista controlador;  

 não fui, nos últimos 3 (três) anos, empregada ou diretora da companhia ou do seu 

acionista controlador; 

 não sou parente por afinidade até segundo grau do acionista controlador, de 

administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador; 

 não fui, nos últimos 3 (três) anos, empregada ou diretora de sociedades coligadas, 

controladas ou sob controle comum; 

 não tenho relações comerciais com a companhia, o seu acionista controlador ou 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; 

 não ocupo cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a 

companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na 

condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e 

 não recebo outra remuneração da companhia, de seu acionista controlador, 

sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, além daquela relativa à 

atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da companhia, 

de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob 

controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no 

capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência 

complementar 

 

Osasco, SP, 8 de fevereiro de 2022  

 

 

 

 

 _______________________________________________ 

Denise Pauli Pavarina 


