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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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 20/05/2019, 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, Hélio do Vale Ribeiro e Vera Lúcia de Melo, esta por meio de 

audioconferência. 

Ordem do dia: Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF 

(especialmente pela GEGOV) desde a última reunião. 

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 17/05/2019: (a) 

Apresentação sobre o Comitê de Ética, (b) Nota Técnica DIAFI/GELOG nº 098/2019/O – 

Contratação de empresa de auditoria independente (em análise), (c) Relatório das 

atividades da Ouvidoria1/2019 – Reporte, (d) Demandas AUDIT – Reporte, (e) Relatório 

Circunstanciado – Auditoria Independente, (f) Controle de Demandas dos Órgãos de 

Controle 1º/2019 – Reporte; e (g) Relatório de Gestão ABGF, exercício 2018. 

Relativamente ao material encaminhado, o COAUD fez observações e solicitou, por e-

mail, as seguintes providencias à GECOV: (1) a informação concernente ao item 6 da 

Proposta de Pauta, referida ao Reporte do Relatório das Atividades da Ouvidoria 1º/2019, 

não estava assinada: solicitou-se a obtenção desta certificação e o oportuno reenvio da 

documentação a este COAUD; (2) a informação concernente ao item 7 da Proposta de 

Pauta, referida ao Reporte das Demandas da AUDIT, por igual não estava assinada: 

solicitou-se o mesmo procedimento descrito no item 1 antecedente; e (3) a informação 

concernente ao item 9 da Proposta de Pauta, referida ao Reporte do Controle de 

Demandas dos Órgãos de Controle 1º/2019, estava integralmente "em branco": solicitou-

se a inserção das informações efetivas no respectivo formulário, a obtenção da respectiva 

certificação mediante assinatura do documento pelo responsável pelas informações ali 

lançadas e, após, seu oportuno reenviar a este COAUD – no curso desta mesma reunião 

o COAUD recebeu os documentos mencionados nos itens (1), (2) e (3) devidamente 

atualizados. 
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Encerramento: às 16:30 horas, com intervalo para almoço das 13:00 às 14:30h, ficando 

a próxima reunião ordinária agendada para o dia 12 de junho às 14:00 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


