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ATA DA 192ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 08h00min, na sala
de videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniram-se os
membros do Comitê de Auditoria - COAUD. Mesa: o senhor Hélio Marcos Machado
Graciosa, presidente, a senhora Lourivana Rodrigues de Lima, membra; e a senhora
Glauben Teixeira de Carvalho, membra. Secretário substituto: Leandro Neves de Oliveira
Bando. Convocação: na forma do artigo 16 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria
- COAUD e do artigo 79 do Estatuto Social da Companhia.  Ordem do dia: [1] Plano de
Trabalho do COAUD: A senhora Glauben Teixeira apresentou proposta de alteração e/ou
aperfeiçoamento do Plano de Trabalho do COAUD para os exercícios de 2022 e 2023 com
relação ao ordenamento dos temas, registro da legislação e regulamentação das atividades
do COAUD. Explanou sobre o exercício das atividades do Comitê no contexto da Lei nº
13.303/2016, regramento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Estatuto Social da
Companhia e orientações da SEST/ME. Sugeriu aperfeiçoar o registro dos temas: cálculo
atuarial e partes relacionadas, incluir segurança cibernética, relatórios intermediários do
Comitê, opinar previamente sobre políticas da Telebras, nos temas de sua competência,
elaborar proposta de orçamento para o COAUD, exercício de 2023, bem como reuniões
trimestrais com a Auditoria Interna. [1.1] Deliberação para COAUD: este Comitê
deliberou realizar um exame de todos os itens do Plano de Trabalho tendo em vista as
sugestões da senhora Glauben Carvalho, com objetivo de apresentar de submeter alteração
do Plano de Trabalho ao Conselho de Administração.  [2] Apresentação da Gerência de
Auditoria Interna:  o senhor Maury Caetano, Gerente da Auditoria Interna, apresentou os
membros da equipe de Auditoria Interna, Guilherme Tolentino Luzzi Diniz e Fernanda
Cecilia Oliveira Sabo Paes Marques. Apresentou também uma síntese das informações
sobre os principais artefatos produzidos, ações e acompanhamentos feitos pela auditoria
interna. [3] Deliberação para COAUD: os membros do COAUD decidiram adotar ações
para melhoria nos registros dos temas discutidos e/ou avaliados nas reuniões; realização de
reuniões periódicas em conjunto com a diretoria executiva; redigir de relatórios executivos
(resumidos) para subsidiar as decisões do Conselho de Administração; elaborar a proposta
orçamentária do COAUD para o ano de 2023, inclusive no que tange a contratação de
serviços de consultoria. [4] Sugestões: os membros do COAUD sugeriram: convidar a
equipe de segurança cibernética para apresentar sobre o tema para os membros do
COAUD; realizar reunião para discussão sobre requisitos de sucessão dos membros do
COAUD; verificar sobre a possibilidade de opinião prévia do COAUD sobre as políticas
da Companhia encaminhadas para aprovação do Conselho de Administração; agendar as
reuniões periódicas junto à auditoria interna da empresa, inclusive no que tange ao o
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registro formal dos documentos recebidos pelo comitê; e pautar os relatórios que serão
apresentados durante as reuniões. [5] Outros Assuntos: Os membros do COAUD
definiram a pauta da reunião ordinária do dia 13 de abril. Nada mais havendo a tratar, o
senhor Presidente do COAUD deu por encerrada esta reunião, sendo lavrada esta ata que
foi lida que, após aprovada, vai assinada pelos membros do COAUD e pelo secretário da
reunião. Brasília, DF, 06 de março de 2022.

Brasília, 06 de abril de 2022.
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