
 

 

 

 

 

 

 

Information to the Market 

Nomination of candidates to the Fiscal Council 

 

Pursuant to Article 6, item II, of CVM (Brazilian Securities and Exchange 
Commission) Regulation 481/09 dated December, 17, 2009 and Circular Letter 
CVM/SEP 002/16, Banco do Brasil hereby informs that received from JGP 
GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 
nomination of candidates to full and alternate members to the Fiscal Council, 
representatives of minority shareholders for the election expected to occur during 
the Annual Shareholders Meeting on April 28, 2016. 

JGP DTVM LTDA sent the attached documents containing the candidates’ 
resumes, their personal and professional data and other information.   

 

Brasília (DF), April 26, 2016. 

 

José Maurício Pereira Coelho 
CFO 







Informações Elaboradas pelo Acionista Minoritário 

 

Candidato Indicado ao Conselho Fiscal 

12.5 Dados Cadastrais e experiência profissional: 

Nome Data de Nascimento Idade Profissão 

Giorgio Bampi 08/10/1947 68 contador 

CPF ou Passaporte (PAS) Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data de Posse 

005.167.759-87 
Membro Titular Conselho 

Fiscal 28/04/2016   

Prazo do Mandato 

Outros Cargos e 
Funções Exercidas na 

Companhia Indicação se foi Eleito pelo Controlador 

AGO 2016 Não se aplica Não 

Indicação se é Membro Independente Número de Mandatos Consecutivos 

Não se aplica   Não há   

Experiência Profissional 
principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos: 

- nome e setor de atividade da empresa: PROBAM – Consultoria Empresarial Ltda; consultoria 
contábil e controle administrativo financeiro. 

- cargos: Sócio Gerente 

- se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor 
que detenha participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de 
valor mobiliário do emissor: 

Não 

  
- nome e setor de atividade da empresa: Cia Energética de Pernambuco – Celpe; distribuição de 

energia elétrica. 
- cargos: Conselheiro Fiscal Titular 
- se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor 
que detenha participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de 
valor mobiliário do emissor: 

Sim 

  
- nome e setor de atividade da empresa: BB Seguridade Participações S.A.; atua nos segmentos 

de seguros, previdência, capitalização, resseguros e 
planos de assistência odontológica. 

- cargos: Conselheiro Fiscal Titular (atual Presidente) 
- se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor 
que detenha participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de 
valor mobiliário do emissor: 

Sim 

  
- nome e setor de atividade da empresa: Banco do Brasil S.A.; instituição financeira. 
- cargos: Conselheiro Fiscal Titular 
- se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor 
que detenha participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de 
valor mobiliário do emissor: 
 
 
 
 
 

Sim 

 



Informações Elaboradas pelo Acionista Minoritário 

 

Declaração de Eventuais Condenações 

Giorgio Bampi não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da 
CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha 
suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial. 

Nome Data de Nascimento Idade Profissão 

Paulo Roberto Franceschi 12/06/1951 64 contador 

CPF ou Passaporte (PAS) Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data de Posse 

171.891.289-72 
Membro Suplente do 

Conselho Fiscal 28/04/2016   

Prazo do Mandato 

Outros Cargos e 
Funções Exercidas na 

Companhia Indicação se foi Eleito pelo Controlador 

AGO 2016 Não se aplica Não 

Indicação se é Membro Independente Número de Mandatos Consecutivos 

Não se aplica Não há   

Experiência Profissional 
principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

- nome e setor de atividade da empresa: AUDICONTROL Auditoria e Controle; Empresa de 
auditoria independente e consultoria nas áreas 
contábil e fiscal. 

- cargos: Sócio-Diretor 

- se a empresa integra (i) o grupo econômico do 
emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor 
que detenha participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de 
valor mobiliário do emissor: 

não 

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor: 

Nenhuma participação em cargos de administração, exceto na Audicontrol, acima identificada. 

 
 

Declaração de Eventuais Condenações 

Paulo Roberto Franceschi não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial. 

Nome Data de Nascimento Idade Profissão 
Maurício Graccho de 
Severiano Cardoso 01/12/1949 66 economista 

CPF ou Passaporte (PAS) Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data de Posse 

315.096.737-68 
Membro Titular Conselho 

Fiscal 28/04/2016   

Prazo do Mandato 

Outros Cargos e 
Funções Exercidas na 

Companhia Indicação se foi Eleito pelo Controlador 

AGO 2016 Não se aplica Não 



Informações Elaboradas pelo Acionista Minoritário 

 

Indicação se é Membro Independente Número de Mandatos Consecutivos 

Não se aplica Não há   

Experiência Profissional 

Maurício Graccho de Severiano Cardoso – CV em anexo.  

Declaração de Eventuais Condenações 

Maurício Graccho de Severiano Cardoso não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em 
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial. 

Nome Data de Nascimento Idade Profissão 

Alexandre Gimenez Neves 14/04/1961 54 contador 

CPF ou Passaporte (PAS) Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data de Posse 

707.072.007-68 
Membro Suplente do 

Conselho Fiscal 28/04/2016   

Prazo do Mandato 

Outros Cargos e 
Funções Exercidas na 

Companhia Indicação se foi Eleito pelo Controlador 

AGO 2016 Não se aplica Não 

Indicação se é Membro Independente Número de Mandatos Consecutivos 

Não se aplica Não há   

Experiência Profissional 

Alexandre Gimenez Neves – CV em anexo.  

Declaração de Eventuais Condenações 

Alexandre Gimenez Neves não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial. 

 

 

 

 



Informações Elaboradas pelo Acionista Minoritário 

 

12.6 Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último 

exercício, realizadas pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse: 

 

Membros Conselho 
Participação (%) - 

2015 
   

Giorgio Bampi Fiscal - Titular 07/08 = 88% 

   Paulo Roberto Franceschi    Fiscal - Suplente Não foi convocado 

   Mauricio Graccho de Severiano Cardoso    Fiscal - Titular Não se aplica 

   Alexandre Gimenez Neves       Fiscal - Suplente Não se aplica 

   
 

12.7 Informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês 
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, 
ainda que tais comitês ou estruturas sejam estatutários: 

Não aplicável 

 

12.8 Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como 
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração: 

 

Não aplicável 

 

12.9. Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o terceiro grau entre: 

 
a. administradores da Companhia  

 

Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si. 

 
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou 

indiretas, da Companhia 

 

Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os 
conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia. 

 
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 

controladores diretos ou indiretos da Companhia 

 

Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os controladores da 
Companhia. 

 
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras 

diretas e indiretas da Companhia 

 



Informações Elaboradas pelo Acionista Minoritário 

 

Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os 
conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia. 

12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou 
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores da Companhia 

 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia  

 

Não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o 
Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus 
respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. 

b. controlador direto ou indireto da Companhia 

 

Não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o 
Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus 
respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. 

 
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua 

controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 

 

Não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle mantidas entre o 

Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus 

respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou controladores. 

 






















