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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 

 

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 15/04/2019, 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) O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF a sugestão de pauta para a 
presente reunião, incluindo os seguintes itens para CIÊNCIA: 1) Atas da Reunião 
Ordinária da Diretoria Executiva; 2) Nota Técnica PRESI/GECOR nº 071/2019/O, de 27 
de março de 2019 – Relatório de Riscos e Controles nº 01/2019/GECOR/ABGF – 
Concessão de Garantias – FGIE. 
 
(a.1) Relativamente ao tema referido na letra "a.1" acima, registra-se que o COAUD 
tomou conhecimento dos assuntos e decisões registas nas mencionadas atas. 
 
(a.2) Relativamente ao tema referido na letra "a.2" acima, registra-se que o COAUD 
realizou uma avaliação preliminar do mencionado Relatório e apresentou à Gerente da 
PRESI/GECOR recomendações/sugestões; e, solicitou que o plano de ações, contemple, 
também, para cada ação, a área responsável pela sua realização, interveniente, prazo e 
monitoramento. 
 
2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: O COAUD reuniu-se, sucessivamente com a GECON, a SUAFI, a GEGOV 
e o Diretor-Presidente e teve informações atualizadas sobre as deliberações finais da 
Diretoria Executiva e do Conselho de Administração sobre a iminente realização da 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, incluindo o oportuno retorno sobre 
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observações e considerações que o próprio COAUD havia anteriormente registrado nos 
temas de competência deliberativa da referida AGO. 
 
3. Outros assuntos: não houve registros nesta data a este título. 
 
Encerramento: às 13:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
07 de maio às 09h30 horas. 
 

 

 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


