
ATA DA 1 5a REUNIÃO DO COMITE DE AUDITORIA
ES'rATU'rAtiO DAEMBRAPA(COAUD)

No dia 8 de abril de 2019, às 9 horas, na SalaVip do Auditório, Bloco A, Edifício
Sede da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 15; Reunião, com a presença do
Presidente Gilson Alceu Bittencourt e dos membros João Paulo de Medeiros Lama e

Luciano Fernandes. O Presidente do Comitê iniciou a reunião passando ao
cumprimento da seguinte pauta:

Item 01 - Aprovação e assinatura da Ata da 14' Reunião do Coaud
Os membros do Coaud revisaram, aprovaram e assinaram a ata da 14; reunião

Item 02 - Supervisão das Atividades de Elaboração das Demonstrações
Financeiras

a) Provisão e Depósitos dos Processos Judiciais - Atendimento ao Memorando
61/2019, SEI 21148.004313/2019-51 - Responsáveis: Lúcia Gatto (Diretora-
Executiva de Gestão Institucional), Gerson Barreto (Gerente da GFC), Susy Darlen
(Supervisora da CONT/GFC), Alexandre Ventin (Gerente da GJC), Marina de
Oliveira (Supervisora da AJA/GJC), Claudia Capanema (Supervisora da ACCN/GJC)
n Qnlllnnb

A Diretora-Executiva Lúcia Gatto justificou previamente sua ausência e designou os
Gerentes Alexandre Ventin e Gerson Barreto para conduzirem as discussões deste
tema com o Coaud.

O Sr. Alexandre Ventin, apresentou uma minuta de normativo interno para disciplinar
as provisões para processos judiciais. A proposta estabelece critérios e metodologia
a serem observados pela área jurídica para a classificação de risco dos processos e
para a definição do respectivo valor para as provisões sobre ações judiciais ou
processos administrativos em desfavor da Embrapa. O normativo proposto também
estabelece as responsabilidades de cada área envolvida no processo. A GJC ficaria
responsável por comunicar à GFC os processos judiciais e administrativos e os
respectivos valores a serem provisionados de acordo com a classificação proposta,
assim como os depósitos judiciais a serem realizados ou baixados, para as devidas
providências contábeis. Nesse sentido, o Gerente da GFC informou que aquela
Gerência está realizando uma análise de cada proposta de provisionamento,
identificando com a área jurídica a qual
informado anteriormente.



Manifestação do Coaud: o Comitê agradeceu à GJC pela apresentação e
discussão do documento que ainda está em fase de elaboração, o que permitiu uma
melhor análise e a apresentação de sugestões. Os membros também foram
informados com mais detalhes sobre os valores provisionados e seus respectivos
processos, considerando a Nota Técnica elaborada pela AUD a pedido do Comitê. A
GJC, a partir das contribuições e sugestões apresentadas pelo Coaud, informou que
irá revisar a minuta do documento com as áreas técnicas e apresentará novamente
ao Comitê.

b) Relatório de Conciliação das Contas Mensais - Atendimento ao Memorando
60/2019 - SEI 21148.018122/2018-95 - Responsáveis: Gerson Barreto (Gerente da
GFC), Susy Darlen (Supervisora da CONT/GFC) e equipe.

A Sra. Susy Darlen iniciou a apresentação do processo de elaboração das
demonstrações contábeis informando que a CONT está aprimorando os
procedimentos de controle de lançamentos, com acompanhamentos semanais e até
diários para alguns casos. Também destacou os principais pontos das Notas
Explicativas e à questão do registro do imobilizado, informando que já conseguiram
fazer os ajustes entre os sistemas ASI e Siafi. Por fim. tratou dos valores referentes
ao mês de março, com balancete enviado previamente ao Comitê. Informou ainda
que sua equipe está se preparando para trazer, para a reunião do Coaud de abril,
uma apresentação das Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre deste ano.

Manifestação do Coaud: o Comitê sugeriu à CONT destacar em futuras
apresentações das Demonstrações Financeiras os valores mais elevados (principais
itens) e agrupar os valores menores (em itens agregados ou em "outros"), facilitando
a visualização e contribuindo para a simplificação das Notas Explicativas.
Recomendou ainda a inclusão, nas Notas Explicativas da próxima demonstração
trimestral, de dados sobre os planos de benefícios patrocinados pela Embrapa. Por
fim, o Coaud reiterou o pedido para inclusão de informações sobre a adoção das
políticas contábeis (CPCs) nas Demonstrações Financeiras da Embrapa.

Item 03 - Monitorar a Qualidade e a Integridade dos Mecanismos de Controle
Interno (Políticas aprovadas pelo Consad)

A Secretária-Executiva do Consad, Rosa Moraes informou sobre as políticas que
foram aprovadas na última reunião daquele Conselho, quais sejam: 1) Distribuição
de Dividendosl 2) Governança de Dadosl 3) Participações Societáriasl 4)
Transações com Partes Relacionadasl e 5) Gestão de Riscos. Esses normativos
serão compartilhados com o Comitê para acompanhamento e monitoramento das

providências referentes à sua implementação. Di ,/,l @à,, )
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Manifestação do Coaud: os membros irão conhecer e analisar o conjunto das
normas aprovadas e, após um prazo mínimo de três meses para implementação,
devem iniciar o monitoramento da implantação e o cumprimento das mesmas pelas
diferentes áreas da Embrapa.

Item 04 - E-mail do Comitê de Auditoria - Ajustes - Atendimento ao Despacho
2366255 - SEI 21 148.004273/201 9-47 -- Responsável: Aliomar Rego (Supervisor da
Central de Serviços de TI -- SGE/GTI) - Participação: Thiago Magalhães (SGE/GTI)

O Analista da SGE/GTI, Thiago Magalhães, providenciou configurações e orientou
os membros do Coaud sobre a utilização do e-mail corporativo do Comitê.

Item 05 - Informes e Encerramento
Responsável: Coaud

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Coaud encerrou a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, secretária, e pelos membros do
Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências
necessárias.
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