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COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 4e REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 13h, por

videoconferência, conforme previsão constante no Art. 18 do Regimento Interno do Comitê.

reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria da Telecomunicações Brasileiras S.A. --

Telebras. Convocação: na forma do artigo 17 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria --

COAUD. [1] MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO: [1.1] Pendências 3g ROCOAUD: O COAUD tomou

conhecimento que os termos de cessão assinados pelas partes e as certidões negativas de

débitos dos imóveis, conforme mencionado no Mem. ng 50/2018/2200 da Gerência de
Logística, até a presente data, conforme informação da própria Gerência mencionada, ainda

não estão disponíveis, tendo em vista o não recebimento na Empresa. [1.2] Ca]endárío

mensal: Após discussões, em função do Art. 18 do Regimento Interno do Comitê de
Auditoria, o calendário mensal será reapresentado para aprovação do COAUD. [1.3]
Cronograma de trabalho: A Assessoria de Relações com Investidores apresentará minuta do

Cronograma, inserindo as informações sobre as áreas responsáveis pelas informações dentro

da Empresa, a respectiva norma que rege o assunto assim como seus prazos. [2] MATÉRIA

PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: [2.1] - Arrecadação: Para a próxima reunião deverá ser

apresentado ao COUAD as informações sobre arrecadação da Empresa. [2.2] Contabi]idade:

O COAUD solicita que sejam apresentadas, antecipadamente, as demonstrações contábeis

para apreciação, em tempo hábil, antes da emissão do Relatório da Auditoria Independente.

Nada mais havendo a tratar. o senhor Presidente deu por encerrada a reunião. Esta ata vai

assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes e pelo Secretário da reunião.
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