
ATA DA 29' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DAEMBRAPA-COAUD

No dia 20 de novembro de 2019, às 9 horas, na Sala Vip do Auditório Central, Bloco
A, Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 29; Reunião, com a
presença dos Srs. Gilson Alceu Bittencourt, Jogo 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 das Atas das 27' e 28' Reuniões do Coaud
Os membros do Coaud revisaram, aprovaram e assinaram as atas da 27' e 28a
reunião.

Item 02 - SIRE: Apresentar o Plano de Ação para regularização fundiária, com
ênfase na desmobilização, manutenção, revisão de contratos, etc. -
Atendimento ao Memorando n' 1 84/2019 - SEI 21148.017093/201 8-44 -

Responsável: Rita Milagres (Chefe da SIRE) - Participação: Tenisson Waldow
(Coordenador CEOC/SIRE)
Por solicitação da Diretoria-Executiva, o item foi adiado.

Item 03 - GFC: Demonstrações Contábeis - 3' trimestre/2019 - Atendimento ao
Memorando n' 1 85/2019 -- SEI 21148.01501 3/201 9-05

Responsável: Gerson Barreto (Gerente GFC/SGE) - Participação: Susy Darlen
(Supervisora CONT/GFC)
A Supervisora Susy apresentou as variações ocorridas até setembro de 2019 em
comparação ao mesmo período de 2018, e as Notas Explicativas

Manifestação do Coaud: O Comitê solicitou algumas explicações adicionais e
sugeriu ajustes em diversos pontos das Notas Explicativas. Com relação ao
Património Líquido da Embrapa, houve uma redução de R$ 646,6 milhões para R$
352,3 milhoes entre setembro de 2018 e setembro do corrente ano, indicando a
necessidade de providências para evitar que ao final de 2020 a Embrapa fique com
Património Líquido negativo em suas demonstrações contábeis. O Coaud sugeriu
que a GFC/CONT apresente este assunto na próxima reunião do Consad, inclusive
com alternativas para mitigar esse possível problema. Sobre a Demonstração de
Valor Adicionado (DVA), solicitou informações adicionais sobre a Ceres e
Casembrapa. No caso da Ceres, o Comitê solicitou justificativas para a diferença
entre os valores aportados no plano básico de previdência (Ceres) pela Embrapa em
relação ao valor pago pelos empregados. Para isso, solicitou o agendamento de
reunião entre a GFC/CONT e a Ceres para discutir este assunto e compreender os
motivos destas variações para posterior apresentação ao Coaud. No que tange à



Casembrapa, persistem dados que caracterizam o benefício pós-emprego, embora
não sejam especificados. O Comitê sugeriu acrescentar nas demonstrações as
informações fornecidas pela própria Casembrapa sobre o tema, registrando nas
notas explicativas. O Coaud destacou, ainda, a necessidade de evidenciação em
nota explicativa das políticas contábeis adotadas pela Embrapa em suas DFs. Por
fim, o Comitê declarou-se ciente das Demonstrações Contábeis referentes ao 3;
trimestre de 2019, porém só se manifestará a respeito após receber o Parecer da
Auditoria Externa.

Além das sugestões apontadas durante a exposição da GFC, o Coaud reiterou a
necessidade de que os dados das DFs sejam apresentados de forma mais direta ao
Consad, destacando os itens mais importantes e incluindo tabelas e gráficos, de
forma a melhorar a visualização e facilitar a análise

Item 04 -- GFC: Apresentar Plano de Ação para evidenciar os planos de
benefício pós-emprego nas Demonstrações Financeiras do 4' Trimestre/2019 -
Atendimento ao Memorando n' 1 85/2019 - SEI 21148.01501 3/2019-05

Responsável: Gerson Barreto (Gerente GFC/SGE) - Participação: Susy Darlen
(Supervisora CONT/GFC)
O Gerente Gerson informou sobre a contratação de empresa especializada para
auxiliar a Embrapa a buscar soluções para essas questões. Trata-se da empresa
Prospera Consultoria Atuarial Ltda., contratada por meio de pregão.

Manifestação do Coaud: o Comitê declarou-se ciente da contratação e espera o
resultado do trabalho desta consultoria o mais rápido possível para que possam ser
resolvidas as pendências em relação a inclusão nas DFs dos planos de saúde da
Casembrapa e de previdência da Ceres.

Item 05: AUD: Apresentação do PAINT 2020 - Atendimento ao Memorando n'
188/2019 - SEI 21148.013147/201 9-83

Responsável: Osley Brito (Chefe da AUD) -- Participação: Fernanda Carvalho

O Sr. Osley iniciou a apresentação explicando como construiu o plano, incluindo
fundamentação normativa, documentos, informações e consultas realizadas aos
chefes de Unidades, além dos temas obrigatórios determinados pela CGU. Foram
levantados 182 objetos auditáveis, explicando os métodos utilizados para definição
de fatores de riscos e programação das auditorias em Unidades, processos e
instituições afins.

(AUD)

Dando seguimento, o Sr. Osley apresentou as Unidades que serão auditadas em
2020: Gado de Leite, Clima Temperado, Hortaliças, Pecuária Sul, Agroindústria
Tropical, Algodão, Meio Ambiente, Pecuária Sudeste, Solos e Rondõnia. Também
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estão previstas auditorias nas demonstrações financeiras da Ceres, Casembrapa e
em projetos com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo e com a Funape/UFG. Além destas, serão realizadas avaliações da
governança, transparência das informações, controles internos e mecanismos de
Integridade da Empresa. A AUD pretende concentrar as auditorias de conformidade
no I' semestre e as operacionais no 2' semestre.
O Sr. Osley apresentou uma tabela com o ciclo programado para os próximos
quatro anos, a qual o Coaud sugeriu incorporar na apresentação do plano, inserindo
também os demais processos a serem auditados e as Unidades programadas,
justificando as excepcionalidades pelo grau de risco ou capacidade operacional.
Por fim, o Chefe da AUD informou que o orçamento estimado para as atividades de
2020 é de R$ 167 mil e que o PAINT 2020 já foi aprovado pela CGU e apresentado
para os demais Colegiados da Embrapa

Manifestação do Coaud: o Comitê declarou-se ciente da proposta para o PAINT
2020

Item 06: Informes e Encerramento - Responsável: Coaud
O Coaud sugere que a Diretoria Executiva inclua nos treinamentos dos Colegiados o
tema "contabilidade societária", considerando que a Lei 13.303/2016 determina que
sejam observadas não só os regramentos da própria lei mas também da CVM.
Propõe ainda, que essa capacitação seja estendida à GFC/CONT e à AUD, visto
que o conhecimento desse tema é imprescindível para essas áreas.

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.

GILSON~ALCEU BITTENCOURT
Presidente
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