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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 
FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 
CNPJ: 1 7.909.51 8/0001 - 45 

 
 

EXTRATO DA ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
AUDITORIA(COAUD) 

 
Data/hora/local: 04/02/2019, com início às 14:00 horas, na sede da ABGF, no 
Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, 10' andar, Sala de Reunião 2, 
Edifício Corporate Financiam Center, Brasília, Distrito Federal. 
 
Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de todos os membros do 
COAUD Rodrigo Pereira de Mello, Verá Lúcia de Meio e Hélio do Vale Ribeiro. 
 
Ordem do dia: 1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela 
ABGF (especialmente pela GEGOV) desde a última reunião; 2. 
Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de suas 
competências e 3. Outros assuntos. 
 
1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF 
desde a última reunião:  
O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF a sugestão de pauta para a 
presente reunião, incluindo os seguintes itens: para ciência, (a) relatório de 
acompanhamento das recomendações AUDIT - dezembro de 2018. (b) Ata da 
65ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e (c) Atas 267ª, 268ª e 269ª das 
Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva; para deliberação: (d) Nota Técnica 
AUDIT/ABGF no 027/2019/0 - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT do Exercício de 2018. 
(a), (b), e (c) – Os Membros do COAUD tomaram conhecimento dos documentos 
recebidos. 
(d) Os Membros do COAUD tomaram conhecimento Nota Técnica AUDIT/ABGF 
no 027/2019/0, após análise, registrou as suas considerações. 
(e) O COAUD recebeu da DIAFI/SUAFI/GECON, a primeira versão das 
Demonstrações Contábeis do FGIE, após análise, o COAUD registrou suas 
observações, considerações e indagações, especialmente sobre os "centros de 
custos" da ABGF, quais são seus critérios de segregação e quais os critérios de 
quantificação dos custos/gastos/despesas da ABGF que são especificamente 
imputados como custos/gastos/despesas do FGIE, na forma e por força do antes 
referido art. 40, inciso XII do Estatuto do Fundo. 
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2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de 
sua competência:  
(a) O COAUD solicitou à GEGOV diligenciar junto à SUAFI/GECON para nos 
informar se já existe, ainda que em versão preliminar, o Balancete Analítico da 
ABGF de 2018, e em caso positivo para enviar, se possível, de imediato, o 
referido documento. A SUAFI/GECON, nesta mesma data encaminhou o 
balancete de dezembro 2018 e o acumulado de janeiro a dezembro/2018, 
ressaltou que não foram feitos os lançamentos de encerramento de exercício, 
tais como distribuição de resultado e relativos à compensação de tributos dentre 
outros, entretanto o resultado não será alterado. 
(b) O COAUD solicitou à GEGOV diligenciar junto à SUAFI/GECON para 
informar se está confirmada, ou não, a reunião deste COAUD com a Auditoria 
Independente MACIEL AUDITORES programada para o dia 14/02/2019, e em 
caso positivo, se seria possível pré-agendar especificamente para 14h00. 
 
3. Outros assuntos:  
(a) O COAUD solicitou que fosse enviada a Nota Técnica nº 248/2018/0 
(DIAFI/GECON); e  
(b) O COAUD solicitou que fosse enviada a Nota Técnica nº 249/2018/0, na 
forma em que foi então apresentada à DIREX, e caso a mesma NT sim tenha 
sido aperfeiçoada e/ou substituída por outra NT após aquela referida Ata, 
encaminhar apenas a versão final aperfeiçoada e/ou - este for o caso - a NT que 
a tenha substituído. Em resposta, foi enviada a NT DIAFI/GECON 249/2018/0 
com todas as aprovações e manifestações competentes da área e das 
respectivas Superintendência e Diretoria e que o assunto foi objeto de 
discussão/encaminhamento na reunião da DIREX 267ª. Após análise o COAUD 
apresentou os seus questionamentos. 
 
Encerramento: às 19:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada 
para o dia 18 de fevereiro às 09:30 horas.  
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Presidente  
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