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Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE NOVEMBRO 2010

DATA, HORA E LOCAL: Em 3.11.2010, às 11:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São
Paulo (SP).
PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.
QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
1. Aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2010, que foram objeto de manifestação e
de parecer sem ressalvas emitidos pelo Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e pela PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, respectivamente.
1.1. Autorizada a divulgação dessas demonstrações contábeis mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários
e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e disponibilização no endereço eletrônico da
companhia www.itautec.com.br.
2. Aprovado o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos, na forma do anexo.
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), 3 de novembro 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; e Olavo Egydio Setubal Júnior - Conselheiro Suplente.

MÁRIO ANSELONI NETO
Presidente e Diretor de Relações com Investidores

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE GESTÃO DE RISCOS

1. REGIMENTO
1.1. As responsabilidades, competências e atribuições do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos ("Comitê") da
Itautec S.A. ("Companhia") estão definidas e estabelecidas neste Regimento.
2. OBJETIVOS
2.1. O Comitê é órgão colegiado de assessoramento criado pelo Conselho de Administração da Companhia
("Conselho") e é responsável por:
(i) supervisionar os processos de controles internos e de gerenciamento de riscos da Companhia e de suas
controladas, bem como os trabalhos desenvolvidos pelas Auditorias Interna e Externa; e
(ii) avaliar a qualidade e integridade das demonstrações contábeis.
3. COMPOSIÇÃO

3.1. O Comitê será formado por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos, anualmente, pelo
Conselho entre seus membros e profissionais de comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade e auditoria.
O Conselho também designará o Coordenador do Comitê.
3.2. A função de membro do Comitê é indelegável.
3.3. A eleição dos membros ocorrerá na Reunião do Conselho em que for eleita a Diretoria da Companhia.
3.4. Na hipótese de vacância no Comitê, o Conselho escolherá o substituto no prazo de 30 (trinta) dias.
3.5. É vedado aos membros do Comitê, direta ou indiretamente, receber qualquer tipo de remuneração da
Companhia pela prestação de serviços de consultoria, assessoria ou quaisquer outros que configurem impedimento
ou incompatibilidade com as obrigações e responsabilidades de membro do Comitê.
4. FUNCIONAMENTO
4.1. O Comitê reunir-se-á, no mínimo, 6 (seis) vezes no ano, por convocação de seu Coordenador.
4.2. A pauta das reuniões será distribuída aos membros do Comitê com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
4.3. As deliberações do Comitê serão tomadas pela maioria de seus membros e registradas em ata.
4.4. O Comitê agendará reuniões com membros da Diretoria, com a empresa de Auditoria Independente e com o
responsável pela Auditoria Interna, no mínimo, trimestralmente. Tais reuniões terão como objetivo discutir
políticas, práticas e procedimentos adotados pelos diversos segmentos e verificar, quando existentes, o
cumprimento de suas recomendações ou o esclarecimento de suas indagações.
4.5. Com o objetivo de obter esclarecimentos, o Comitê, por deliberação da maioria de seus membros, poderá
convocar qualquer funcionário ou administrador da Companhia.
4.6. Trimestralmente, o Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos reunir-se-á com o Presidente da Companhia,
antes da reunião do Conselho que examinará as demonstrações contábeis.
4.7. Trimestralmente, na reunião do Conselho que analisar as demonstrações contábeis e o resultado da Companhia,
o Comitê, através de seu Coordenador, reportará os trabalhos desenvolvidos no período, e comunicará os fatos
relevantes observados.
4.8. O Comitê, no âmbito de suas atribuições, poderá contratar os serviços de especialistas, mediante prévia
aprovação do Conselho.
5. ATRIBUIÇÕES
5.1. No tocante aos sistemas de controles internos e de gerenciamento de risco:
(i) Avaliar a efetividade dos controles internos e o processo e as estruturas de gerenciamento de riscos da
Companhia.
(ii) Debater e analisar com as diretorias responsáveis, políticas, procedimentos e sistemas de mensuração e gestão
de riscos.
(iii) Ser informado pela Diretoria sobre temas relevantes de exposição a riscos.
(iv) Zelar para que a Diretoria desenvolva controles internos confiáveis.
(v) Recomendar ao Conselho e ao Diretor Presidente a correção ou aprimoramento de práticas e procedimentos,
quando tal necessidade for identificada no âmbito das atribuições do Comitê.
5.2. No tocante às demonstrações contábeis:
(i) Revisar, previamente à divulgação, as demonstrações contábeis da Companhia, incluídos também, as notas
explicativas e o relatório da administração.
(ii) Analisar, em conjunto com os Auditores Independentes, relativamente às demonstrações contábeis: os
princípios e critérios contábeis utilizados; a forma de constituição das principais provisões; os métodos de avaliação
de risco e os resultados dessas avaliações; os principais riscos; as mudanças de escopo nos trabalhos da Auditoria
Independente eventualmente acontecidas; as deficiências relevantes, se encontradas, e as principais falhas de
controles internos; efeitos de fatores externos (econômicos, normativos, setoriais, sociais e ambientais) nos
relatórios financeiros e no processo de auditoria.
Constitui-se em tópico importante da discussão, a transparência na divulgação das demonstrações contábeis.

(iii) Analisar, em conjunto com o Auditor Independente, os métodos alternativos de tratamento contábil, se
existentes, seus efeitos nas demonstrações contábeis e os critérios utilizados para sua divulgação, bem como o
tratamento contábil eventualmente aconselhado pela empresa de Auditoria Independente.
(iv) Avaliar as questões legais, tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou quaisquer outras contingências que
possam ter impacto nas demonstrações contábeis, em conjunto com a área jurídica.
(v) Atuar na solução de divergências porventura existentes entre a empresa de Auditoria Independente e a Diretoria,
relativas às demonstrações contábeis e aos relatórios financeiros.
5.3. No tocante às Auditorias Interna e Externa:
(i) Recomendar ao Conselho a contratação, remuneração e substituição da Auditoria Independente.
(ii) Definir e divulgar, anualmente, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, o rol de
serviços que não podem ser prestados à Companhia pela empresa responsável pela Auditoria das demonstrações
contábeis, por afetarem sua independência e/ou objetividade. Divulgar e estabelecer, também, os serviços cuja
contratação já se encontra pré-aprovada, e aqueles outros que devem ser previamente submetidos à aprovação deste
Comitê.
(iii) Proceder, anualmente, a avaliação formal das Auditorias Interna e Externa, analisando, principalmente,
aspectos relativos à qualidade, objetividade, independência e efetividade dos trabalhos.
(iv) Conhecer, discutir e acompanhar o planejamento e escopo dos trabalhos a serem desenvolvidos pela Auditoria
Externa.
(v) Supervisionar a atuação, o planejamento e os resultados dos trabalhos de auditoria, bem como a qualificação
técnica dos funcionários da Auditoria Interna.
(vi) 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.
6. AVALIAÇÃO
6.1. O Comitê realizará, formal e anualmente, sua autoavaliação abordando as atividades desenvolvidas no período.
7. ALTERAÇÕES
7.1. Este Regimento poderá ser revisto sempre que a maioria dos membros do Comitê entender pertinente, e a
consequente alteração deverá ser submetida à apreciação e aprovação do Conselho.

