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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 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 01/04/2019, com início às 09:00 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 (sem presença pessoal, que participou em vários momentos – 
inclusive na parte final -- por audioconferência), Verá Lúcia de Meio e Hélio do Vale. 

Ordem do dia: 1. Análise da minuta do Termo de Referência para contratação de 
Auditoria; 2. Manifestação sobre as Questões do 4º Ciclo do IG-SEST (14, 37, 38, 39 e 
47); e 3. Outros assuntos. 

1. Análise da minuta do Termo de Referência: O COAUD recebeu da Gerente 
Executiva de Contabilidade (GECON), por e-mail de 19/03/2019, o Termo de Referência 
(TR) para contratação de Auditoria Independente para ABGF e fundos administrados e 
Auditoria Atuarial Independente para a ABGF. Nesta oportunidade, o COAUD, dentro das 
suas competências específicas referentes à matéria, procedeu a minuciosa revisão 
integral do referido documento – com especial destaque para a qualificação objetiva da 
integralidade dos objetos de atividade que deverão ser executados pelas empresas que 
venham a ser contratadas (em face das presentes singularidades societárias e de objetos 
sociais da ABGF), para a igual qualificação objetiva e discriminada da integralidade dos 
requisitos objetivos para a seleção técnica das empresas que venham a ser contratadas 
(a partir dos antes referidos objetos de atividades que deverão ser executados) e para a 
configuração dos deveres das empresas que venham a ser contratadas perante este 
COAUD –, promoveu sucessivas discussões sobre a matéria com a mesma Gerente 
Executiva de Contabilidade, com a equipe daquela GECON, com a Gerente de Logística 
(GELOG)  e com as Superintendentes Administrativa e Financeira (SUAFI) e Jurídica 
(SEJUR) e apresentou à Gerente Executiva de Contabilidade, por e-mail desta mesma 
presente data (e inclusive a partir das sugestões que, consolidadas nesta mesma 
presente data e posteriormente às questões antes referidas, foram encaminhadas por e-
mail, no curso da presente reunião, pelo Membro Rodrigo Pereira de Mello – que, 
conforme acima registrado, participou por audioconferência), diversas sugestões de 
aperfeiçoamento redacional e/ou meritório àquele referido TR. 

2. Manifestação sobre as Questões do 4º Ciclo do IG-SEST (14, 37, 38, 39 e 47): O 
COAUD recebeu o Questionário relativo ao do 4º Ciclo de Avaliação do indicador de 
Governança - IG-SEST, indicador criado com o objetivo de acompanhar o desempenho 
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da qualidade da governança das empresas estatais federais, para fins de mensuração do 
cumprimento da Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei nº 13.303/2016), 
regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016, e das diretrizes estabelecidas nas 
Resoluções CGPAR. O Comitê tomou conhecimento das respostas atribuídas pelas 
demais áreas para às questões do Questionário. Quanto às respostas de atribuídas ao 
COAUD, respondeu: “Não” à Questão 14: “A Auditoria Interna monitora a adequação das 
transações com partes relacionadas, (Lei 13.303/16, art. 24, § 1º, item VI)”; e “Sim” para 
as seguintes Questões: 37: “O Comitê de Auditoria Estatutário realiza, no mínimo,  quatro 
reuniões mensais nas empresas de capital aberto e nas instituições financeiras, ou, no 
mínimo, duas reuniões nas demais empresas estatais  (Lei 13.303, art. 24, §3º, e Decreto 
8.945/2016, art. 38, §3º)”, 38: O Comitê de Auditoria Estatutário analisa as informações 
contábeis antes de sua divulgação  (Lei 13.303, art. 24, §3º, e Decreto 8.945/2016, art. 
38, §3º), e 39: O Comitê de Auditoria monitora as transações com partes relacionadas 
(Lei 13.303/16, art. 24, § 1º, item VI). Quanto à Questão 47, “O Conselho Fiscal se reúne 
periodicamente com o Comitê de Auditoria Estatutário”, a resposta ficou a cargo do 
Conselho Fiscal. 

3. Outros assuntos: Não foram tratados pelo COAUD, nesta oportunidade, itens diversos 
a título de “outros assuntos”. 

Encerramento: às 16:00 horas (com pausa para almoço das 12:30 às 14:00h), ficando a 
próxima reunião ordinária agendada para o dia 15 de abril às 09:00 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 
 


