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NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2010

LOCAL E HORA: Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala Dir-1, em São Paulo (SP), às 14:30 horas.
PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.
QUORUM: A totalidade dos membros.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
I - Regimento Interno do Conselho de Administração
Aprovado o Regimento Interno do Conselho de Administração (Anexo 1), com o objetivo de disciplinar o
funcionamento do Conselho e dos Comitês a ele vinculados, bem como o relacionamento entre o Conselho e os
demais órgãos sociais.
II - Comitês vinculados ao Conselho de Administração
Fica aprovada a nova estrutura de Comitês que se reportam ao Conselho de Administração da ITAUTEC, conforme
segue:
1. Comitê de Pessoas e Governança
Aprovado o Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Governança (Anexo 2), que terá como objetivos gerais
suportar o Conselho de Administração nos seguintes temas, agindo sempre com profissionalismo, independência e
presteza:
- Definição das Estratégicas de Recursos Humanos;
- Recrutamento, Avaliação e Remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria;
- Estímulo à Diretoria no uso das Melhores Práticas de Gestão de Pessoas;
- Disseminação e apoio à implantação das Melhores Práticas de Governança Corporativa.
O Comitê de Pessoas e Governança será composto por, no mínimo, 3 (três) membros do Conselho de
Administração, indicados pelos seus pares, com mandato de 1 (um) ano, devendo ter experiência e conhecimentos
profissionais específicos. O Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Presidente e o Diretor de Recursos
Humanos poderão participar das reuniões do Comitê, porém o Diretor de Recursos Humanos não terá direito a voto.
Para compor o Comitê de Pessoas e Governança, no primeiro mandato anual, são indicados:
- coordenador: Luiz Antonio de Moraes Carvalho;
- membros: Chu Tung e Renato Roberto Cuoco.
2. Comitê de Estratégia
Aprovado o Regimento Interno do Comitê de Estratégia (Anexo 3), que terá as seguintes atribuições e
responsabilidades:
Estratégia corporativa
- Apoiar o Conselho na discussão com a Diretoria sobre as diretrizes estratégicas em temas de negócio;
- Emitir pareceres e recomendações sobre as diretrizes estratégicas, subsidiando assim as discussões e decisões do
Conselho de Administração; e
- Liderar, no âmbito do Conselho de Administração, as discussões sobre assuntos relevantes e de alto impacto.
Investimentos
- Revisar oportunidades de investimentos apresentadas pela Diretoria e que tenham alto impacto no negócio; e
- Emitir pareceres e recomendações sobre as oportunidades de investimentos apresentadas, subsidiando as
discussões e decisões do Conselho de Administração.
Orçamento
- Propor diretrizes orçamentárias para o Conselho;
- Conduzir, com profundidade, a discussão com a Diretoria para que as diretrizes orçamentárias sejam definidas;
- Recomendar para o Conselho, após discussão com a Diretoria, parecer sobre orçamento do ano corrente; e

- Aconselhar e apoiar o Diretor Presidente no monitoramento da estratégia corporativa do orçamento.
O Comitê de Estratégia será composto por, no mínimo, 3 (três) membros do Conselho de Administração, indicados
pelos seus pares, com mandato de 1 (um) ano, devendo ter experiência e conhecimentos profissionais específicos. O
Presidente do Conselho de Administração e o Diretor Presidente poderão participar das reuniões do Comitê.
Para compor o Comitê de Estratégia, no primeiro mandato anual, são indicados:
- coordenador: Carlos Eduardo de Cápua Correa da Fonseca;
- membros: Chu Tung, Luiz Antonio de Moraes Carvalho, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino.
3. Comitê de Auditoria e Gestão de Risco
Terá as seguintes atribuições e responsabilidades:
Auditoria
- analisar as demonstrações contábeis;
- zelar para que a Diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- zelar para que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem,
por meio de sua própria revisão, as práticas da Diretoria e da auditoria interna;
- estabelecer, com a auditoria independente, o plano de trabalho e o acordo de honorários; e
- recomendar ao Conselho de Administração a contratação, remuneração e substituição da auditoria independente.
Riscos
- debater e analisar, com as diretorias responsáveis, políticas, procedimentos e sistemas de mensuração e gestão de
risco;
- ser informado pela Diretoria sobre temas relevantes de exposição a riscos;
- receber e analisar relatórios da Diretoria quanto ao monitoramento, controle e limites de riscos da sociedade.
O Comitê de Auditoria e Gestão de Risco será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos anualmente pelo
Conselho de Administração entre os membros desse próprio Conselho e profissionais de reconhecido conhecimento
nas áreas de contabilidade e auditoria. O Presidente do Conselho de Administração e o Diretor Presidente poderão
participar das reuniões do Comitê.
Para compor o Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, no primeiro mandato anual, são indicados:
- coordenador: Tereza Cristina Grossi Togni;
- membros: Carlos Eduardo de Cápua Correa da Fonseca, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino.
4. Comitê de Divulgação
Caberá ao Comitê de Divulgação avaliar permanentemente as diretrizes e os procedimentos que deverão ser
observados na divulgação de ato ou fato relevante e na manutenção do sigilo de tais informações, estabelecidas pela
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, bem como analisar previamente o conteúdo dos comunicados à
imprensa e aconselhar o Diretor de Relações com Investidores nas ações necessárias à divulgação e disseminação
das Políticas.
O Comitê será composto pelo Presidente do Conselho de Administração, pelo Diretor Presidente, pelo Diretor de
Relações com Investidores e pelo Diretor Financeiro, a saber:
- Presidente do Conselho de Administração: Ricardo Egydio Setubal;
- Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores: Mario Anseloni Neto;
- Diretor Financeiro: João Batista Ribeiro.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos,
lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 1º de setembro de 2010. (aa)
Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Vice-Presidente; Carlos Eduardo de
Cápua Correa da Fonseca, Chu Tung, Luiz Antonio de Moraes Carvalho, Mário Anseloni Neto, Renato Roberto
Cuoco e Rodolfo Villela Marino - Conselheiros; Olavo Egydio Setubal Júnior - Conselheiro Suplente.
MÁRIO ANSELONI NETO
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

