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ATA DA 9' REUNIÃO DO COMITÉ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD DA
EMBRAPA (l l .O1 .2019)

No dia ll de janeiro de 2019, às 9 horas, na sala VIP do Auditório Central - Bloco A -
Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o COAUD para a sua 9; Reunião, com a presença
do Presidente Gilson Alceu Bittencourt e do membro João Paulo de Medeiros Lima. O Sr.
Luciano Fernandes, membro do Comitê, teve sua ausência justificada O Presidente do
Comitê iniciou a reunião passando ao cumprimento da seguinte pauta:

Item 01 - Aprovação e assinatura da Ata da 8' Reunião do COAUD
A Ata da 8; Reunião do COAUD foi lida e aprovada pelos membros presentes que a
assinarão na próxima reunião. O Presidente do Comitê orientou que tão logo a Ata seja
assinada pelos seus membros, seja encaminhada cópia ao Conselho de Administração e
ao Conselho Fiscal da Embrapa.

Item 02 - Assuntos Internos do COAUD

- Auto avaliação anual do
membros:

Comitê de Auditoria Estatutário da Embrapa e de seus

O tema foi discutido prellminarmente pelos membros presentes, sendo acordado que o Sr.
Jogo Paulo traria uma proposta de metodologia de avaliação do Coaud para ser discutida
na próxima reunião com a presença de todos os seus membros.

- Formatação do Relatório Anual de Atividades do Coaud:

O Comitê se dedicou à elaboração do seu Relatório Anual de Atividades. sendo concluída
a primeira versão do documento, exceto quanto a parte referente as conclusões, que
tema da próxima reunião do Comitê no mês de janeiro.

- la Versão do Plano de Trabalho do Coaud para 2019:
O Comitê definiu a metodologia de elaboração do Plano de Trabalho 2019 e o mesmo
será finalizado na próxima reunião.

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 presentes
do Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.
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