EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 056 DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 11
DE AGOSTO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA,
reuniu-se em 11.8.2020, por videoconferência, consoante autorizado nas Instruções Normativas nºs
19 e 20/2020 do Ministério da Economia, na Portaria PGFN n° 7957/2020, na Portaria CVM/PTE nº
31/2020 e no Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, que estabelecem orientações aos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), para sua reunião ordinária nº 56, referente a
agosto/2020, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador),
Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. O COAUD: tomou conhecimento: i) das
Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 2º trimestre de 2020, submetida por meio
da Nota Técnica SUCOR/DIFIN nº 00230/2020, de 11.8.2020. Em conformidade com os assuntos
tratados, em reunião conjunta com o Diretor da DIFIN e com representantes da Área Contábil e da
Auditoria Independente, conforme registrado na Ata COAUD n° 055, de 10.8.2020, e após análise e
contemplados os ajustes sugeridos, o COAUD deliberou que os documentos estão aptos para serem
submetidos ao Conselho de Administração; e ii) do Relatório de Revisão de Informações
Intermediárias relativas as demonstrações contábeis intermediárias do 2º trimestre de 2020 da
Auditoria Externa (Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S), cuja conclusão foi a
seguinte: “não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações
financeiras intermediárias não apresentam, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da entidade, em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o trimestre findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil”. Diante do exposto este Colegiado opina favoravelmente ao encaminhamento do relatório
para análise do Conselho de Administração; e registrou i) reunião trimestral com o DiretorPresidente da EMGEA, Sr. Vinicius Baudoiun Mazza, na qual trataram a) Programa Nacional de
Desestatização (PND); e b) tratativas junto à CAIXA sobre os serviços prestados; ii) reunião
trimestral com demais Diretores, Srs. Alexandre Oliveira Mota, José Lages Júnior, Luiz Felipe
Monteiro e Marcus Vinícius Magalhães de Pinto, na qual trataram sobre: a) desempenho dos
Colaboradores que estão em “home office”; b) segurança da informação; e c) medidas adotadas
pela empresa para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 e garantia da segurança dos
funcionários no retorno ao trabalho de forma presencial. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo,
lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Coordenador
do COAUD, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.

