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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. – ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 

EXTRATO DA ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 11/03/2019, com início às 09:30 horas, na sede da ABGF, no Setor 
Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, 10º andar, Sala de Reunião 2, Edifício Corporate 
Financial Center, Brasília, Distrito Federal. 

Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de todos os membros do COAUD: 
Rodrigo Pereira de Mello, Vera Lúcia de Melo 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 sua competência; e 3. Outros assuntos. 

1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF desde a 
última reunião: (a) sugestão de pauta para a presente reunião do COAUD e para ciência, 
as Atas da 66ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e da 273ª Reunião Ordinária da 
Diretoria Executiva e, ainda, a Norma DIAFI/GEFIN/NOR/004/05/O (e respectiva a Nota 
Técnica DIAFI/GEFIN nº 190/2018/O, referentes ao Critério de Apuração de Custos da 
ABGF) e a Nota Técnica PRESI/GEGOV nº 046/2019/R – Planejamento Estratégico – 
Indicadores e Metas – prestação de contas relativa ao ciclo 2018-2022 e revisão para o 
ciclo 2019-2023; (b) também foram encaminhados a este COAUD, as versões 
finais/ajustadas das Demonstrações Contábeis da ABGF, do FESR e do FGIE de 2018, e, 
em versão preliminar, o Relatório da Administração, todos estes documentos para 
apreciação e deliberação/opinamento, havendo, nesta oportunidade, análise/revisão e 
discussão interna entre os Membros do COAUD sobre todos os referidos documentos, 
ficando sua apreciação formal para a próxima reunião; e (c) outrossim, foi por igual 
encaminhado ao COAUD, as minutas das Políticas de Gestão de Riscos e de 
Participações Societárias em discussão perante a Alta Administração da ABGF, cuja 
elaboração gerou a necessidade de revisar a Política de Governança, Conformidade, 
Controles Internos e Gestão de Riscos da Empresa (cuja atual versão foi aprovada pelo 
CONAD em Dez/2016), solicitando haver deste COAUD seus possíveis comentários e 
sugestões. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: O COAUD recebeu da SUAFI/GECON o Relatório de Auditoria 
Independente da ABGF referente ao exercício de 2018, em versão pré-final, e se reuniu 
com as representantes da SUAFI (Superintendente Administrativa Financeira) e da 
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GECON (Gerente de Contabilidade) para discutir acerca daquele documento e do 
conjunto de atividades desenvolvidas pela Auditoria Independente (especificamente) e 
pela própria SUAFI/GECON (em geral) relativamente à elaboração, análise, discussão e 
finalização das Demonstrações Financeiras da ABGF de 2018. 

3. Outros assuntos: O COAUD solicitou à GEGOV/ABGF que lhe fossem enviadas (a) 
cópia da NT/DIAFI/SUAFI nº 023/2019/O e informação sobre se dentre os cargos cuja 
normação está ali regrada quanto à sua nomeação, movimentação e/ou exoneração 
encontram-se, ou não, aqueles a que se refere o art. 73 do Estatuto da ABGF, sujeitos à 
competência deliberativa do "Comitê de Elegibilidade", havendo a GEGOV encaminhado 
a íntegra do referido documento e esclarecido que aquela norma não contempla os 
sujeitos referidos no art. 73 do Estatuto da ABGF, e (b) da Ata da 255ª Reunião Ordinária 
da Diretoria Executiva, realizada em 26.09.2018. 

Encerramento: às 13:30 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
18 de março às 09:30 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


