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ATA DA 112ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08:00,
por videoconferência, reuniram-se, ordinariamente, os Membros do Comitê de Auditoria
da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras. Convocação: na forma do artigo 17 do
Regimento Interno do Comitê de Auditoria - COAUD. [1] Execução dos trabalhos
realizados no 3º trimestre: este Comitê de Auditoria se reuniu com o Auditor Interno, o
senhor Maury Caetano de Oliveira, para acompanhar os trabalhos realizados no trimestre.
O senhor Maury esclareceu que os seguintes relatórios foram elaborados no trimestre:
[1.1] Relatório nº 10/2020 - Controle de Bens Patrimoniais: foi explanado que, devido a
fatores externos, o trabalho ainda não se encontra finalizado pela área responsável. Porém,
até o momento, 93% das atividades de conciliação foram concluídas e a Auditoria Interna
continuará monitorando a realização até sua finalização para, posteriormente, informar o
assunto à Administração da Companhia. [1.2] Relatório nº 11/2020 - Acompanhamento
das Demonstrações Financeiras: foi elucidado que a elaboração deste relatório foi
realizada de forma amostral e que foram levadas em consideração os apontamentos feitos
por este Comitê, bem como os apontamentos realizados pela Auditoria Independente. O
trabalho analisou todos os processos do contencioso judicial, de forma a identificar se as
classificações dos critérios de provisionamento estavam sendo realizadas de acordo com o
pronunciamento técnico contábil CPC 25. Concluiu-se que o registro contábil está em
conformidade com os relatórios elaborados pela Gerência Jurídica. A Auditoria Interna
recomendou à Gerência Jurídica a elaboração de um plano de ação para verificação da
atualização monetária dos processos mais relevantes. Em se tratando da análise da conta
do Adiamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, a Auditoria Interna realizou o
cruzamento das informações relacionadas aos saldos, correções de valores pela SELIC, e
as Ordens Bancárias enviadas à Telebras. Foi recomendado agilidade no processo de
integralização do AFAC devido ao impacto nas despesas financeiras. [1.3] Relatório nº
12/2020 - Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros Fiscais: o senhor Maury
esclareceu que este trabalho foi realizado a pedido deste Comitê e que a Auditoria Interna
analisou os pagamentos realizados de abril a setembro de 2020, para verificar se estavam
de acordo com as normas que regulam o assunto, e não foi identificado nenhum tipo de
divergência. A Companhia vem aplicando o teto constitucional, uma vez que a fonte
pagadora é a fonte única e casos específicos estão sob análise das instâncias responsáveis.
[1.4] Nota Técnica nº 04/2020 - Reembolso de medicamentos: a Auditoria Interna
analisou, via amostragem, o cumprimento da Diretriz nº 237, a qual refere-se a concessão
de benefícios, e concluiu que não há divergência quanto aos valores devidos e os valores
pagos pela Companhia. [2] Trabalhos em andamento: o senhor Maury explanou com os
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itens 6 e 12 do PAINT, Planejamento Comercial e as Licitações e Contratos Operacionais,
respectivamente, encontram-se na fase de minuta e que, em breve, serão concluídos. Nada
mais havendo a tratar os Membros do COAUD encerraram a reunião. Esta ata vai assinada
pelos Membros do Comitê de Auditoria presentes e pela Secretária da reunião.

Brasília, 02 de dezembro de 2020.
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