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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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 07/05/2019, 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, 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: O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF, por e-mail de 
02/05/2019, sugestão de pauta para a presente reunião do COAUD, incluindo, para 
sua ciência, as Atas das 278ª, 279ª, 280ª e 281ª Reuniões Ordinárias da Diretoria 
Executiva – DIREX, das 67ª e 68ª Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração 
– CONAD e da 67ª da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – COFIS, além da Nota 
Técnica DIAFI/GELOG nº 098/2019/O sobre a contratação de empresa de auditoria 
independente.  

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: O COAUD recebeu da Gerente de Contabilidade, por e-mail de 
03/05/2019, o Relatório Circunstanciado de Auditoria Independente do exercício 2018, 
elaborado pela Maciel Auditores S/S, com o esclarecimento daquela Gerência de que 
a ABGF contratou seguro com a Aliança do Brasil Seguros visando resguardar os 
bens da empresa e mitigar eventos de perda, estando, portanto, atendida a 
recomendação constante da página 06 do referido Relatório. Tendo em vista (a) que a 
data de assinatura do RAI foi 14/03/2019, (b) que – salvo melhor juízo – a respectiva 
versão apenas foi encaminhada a esta ABGF em 23/04 e (c) que a respectiva versão 
final apenas foi encaminhada a esta ABGF em 02/05/2019 (quando, inclusive, já 
havida a AGO/ABGF, em 24/04/2019), o COAUD respondeu à GECON indagando-a: 
(i) se os procedimentos da MACIEL, especificamente referidos ao tema aqui em foco, 
atenderam aos correspondentes prazos contratualmente previstos?; e (ii) sem 
prejuízo da indagação anterior, se houve, por parte da mesma MACIEL, alguma 
informação/justificativa específica para o grande lapso temporal verificado? Além 
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dessas solicitações à GECON, foi solicitado à GEGOV que apresente na próxima 
reunião do COAUD o Relatório atualizado das atividades da Ouvidoria. 

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

Encerramento: às 17:40 horas (com intervalo para almoço das 13:00 às 14:00h), 
ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 20 de maio às 09:00 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 
Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 
Membro 

Vera Lúcia de Melo 
Membro 

 


