EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 061 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26
DE NOVEMBRO DE 2020
Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. EMGEA, reuniu-se em 26.11.2020, por videoconferência, consoante autorizado nas Instruções
Normativas nºs 19 e 20/2020, do Ministério da Economia, na Portaria CVM/PTE nº 31/2020 e no
Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, de 16.03.2020, 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 corona vírus (COVID-19), para sua reunião ordinária nº 61, referente
a novembro/2020, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré
(Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. O COAUD: participou: da
reunião mensal do Conselho de Administração e recebeu orientação daquele Colegiado para
analisar previamente os seguintes documentos que não foram submetidos, preliminarmente à
reunião do COSAD de novembro, ao Comitê de Auditoria: i) o Relatório de Gestão de Riscos Terceiro Trimestre de 2020, por meio da Nota Técnica nº 297 - GABIN, de 29.10.2020; ii) o
Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Terceiro Trimestre de 2020, por
meio da Nota Técnica nº 298 - GABIN, de 29.10.2020; e iii) Política de Transações com Partes
Relacionadas (PO.009.02) - Revisão, por meio da Nota Técnica nº 306 - GABIN, de 12.11.2020;
registrou: o recebimento dos documentos e solicitou ajuste, conforme orientação do COSAD e
decidiu por analisá-los na próxima reunião do COAUD. Nada mais havendo a tratar, o
Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente
Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Coordenador do COAUD,
Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.

