
PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos dezenove dias de Outubro de dois mil e vinte e um, às 14h00, de forma remota pelo link:
https://meet.google.com/xfz-otyx-gqg.  Presença:  Membros  do  Comitê  de  Auditoria  Estatutário,  nomeados  pelo
Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de 2018.  Mesa:  Cumprindo as formalidades legais, os
membros deste Comitê  deram início aos  trabalhos,  na  forma do que determina  o Estatuto Social  da  PRODAM.
Ordem do dia: Foram definidas as seguintes pautas: Análise do Balancete de Verificação Setembro/2021 (recebido
em 19/10/2021), e os seguintes Follow-up: 1ª) das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 36ª reuniões,
conforme descrito a seguir:

 
Ordem do dia:

1 –  Foi recebido por este CAUES,  a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo
destacadas (21101078 e 21101080).

Este CAUES, reitera, e solicita saber o motivo pelo qual as referidas contas até o presente momento ainda não foram
baixadas tendo em vista que foram reconhecidas na escrituração contábil da Prodam nos anos 2016 à 2018. Caso os
valores não sejam devidos, este CAUES gostaria de saber o porque não houve a reversão dos valores.

2 -  Foi recebido por este CAUES,  a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo
destacadas (11209005 e 11209010).

Este CAUES, reitera,  e recomenda a revisão da classificação da natureza dos fornecedores, para que identifique de
forma correta os serviços contratados.

3 - Foi recebido por este CAUES, o Balancete de Verificação de Setembro de 2021, onde o mesmo foi devidamente
analisado. Solicitamos esclarecimentos adicionais referentes aos itens abaixo:

A conta supracitada 11102001 – Banco do Brasil S/A, foi encerrada?



Este CAUES, solicita a apresentação da composição dos saldos e narrativa dos fatos que justifiquem a movimentação
das  contas  supracitadas  11201002  e  11201003  Consignações  –  Pessoa  Jurídica  e  Consignações  –  Instituições
Financeiras.

Este CAUES, solicita o histórico para quais fornecedores corresponde o saldo supracitado.

Este  CAUES,  solicita  explicações  sobre  o  aumento  da  média  de  consumo da  conta  (31109005  –  Combustível)
ocorrido em 09/2021 em relação ao acumulado que vinha sendo demonstrado nos meses anteriores.

 Este CAUES, solicita a apresentação da demonstração da formação das bases de cálculos do IRPJ e CSLL dos
períodos de 01/2021 à 09/2021.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 18:00h do dia
21/09/2021, o membro coordenador deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelos membros deste Comitê e submetida à ciência do Conselho de Administração para as
devidas providências.
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