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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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 12/06/2019, com início às 14:00 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 dos membros do COAUD: Rodrigo 

Pereira de Mello e Hélio do Vale Ribeiro. Ausente, justificadamente, Vera Lúcia de Melo, 

em razão de falecimento familiar. 

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 

10/06/2019, para ciência: (a) atas DIREX e COFIS; (b) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 

109/2019/O – Relatório de Auditoria nº 002/2019 – Prestação de Contas, exercício 2018; 

(c) Plano de Trabalho COAUD 2019 – Análise da Periodicidade (destaque para a 

semestral); e (d) Balancete ABGF – Maio 2019 (prévia). 

Tendo em vista o material analisado na reunião havida na presente data, o COAUD 

solicitou à GEGOV: (a) relativamente à Ata da 69ª Reunião Ordinária do COFIS, que 

fosse encaminhado todos os documentos referidos no item 10 daquela Ata; e 

relativamente à Ata da 284ª Reunião Ordinária da DIREX, solicitou: (a.1) encaminhar a 

íntegra da NT DIOFI/GECON n. 115/2019/O, referida às Demonstrações Contábeis da 

ABGF do 1º Trimestre de 2019, conforme consta no item 2.h daquela Ata, e (a.2) sem 

prejuízo do encaminhamento da documentação referida na letra "a.1" anterior, verificar 

junto à DIAFI/SUAFI se realmente procede – ou não, conforme em princípio assim nos 

parece - a anotação constante naquele mesmo antes indicado item 2.h daquela Ata onde 

faz referência a "relatório da auditoria independente" – e, caso a indicada anotação não 

seja procedente, que por favor seja providenciada tanto a retificação da mencionada Ata 

da DIREX quanto que a mesma (já após a retificação) seja reenviada ao COAUD, (c) 

sendo que de imediato a GEGOV encaminhou (c.1) os documentos referidos no item 10 



 
 

Pag. 2 de 4 do Extrato da Ata da 31ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 12.06.2019. 
 
 
 

da 69ª Reunião Ordinária do COFIS (Ofício nº 13/19-P de 05.04.19, Ofício nº 

215/2019/ABGF de 08.04.19, Ofício nº 239/2019/ABGF de 17.04.2019) e (c.2) a Nota 

Técnica DIAFI/GECON nº 115/2019/O, relativamente a Ata nº 284ª Reunião Ordinária da 

DIREX. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 

recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 

competência: Tendo em vista indicação específica havida na reunião do Conselho de 

Administração de 31/05/2019, o COAUD solicitou por e-mail à SUAFI e à GECON, para a 

então próxima reunião do COAUD (que é a presente), informações com o objetivo de 

conhecer/discutir os procedimentos contábeis sobre os efeitos tributários dos 

ressarcimentos de despesa de pessoal da ABGF feitos pelos Fundos (em especial com 

relação à despesa geral de pessoal da ABGF). Em resposta, a Gerente de Contabilidade 

(GECON/SUAFI/ABGF) informou: (a) alocação dos custos da ABGF a cada produto 

existente e novos produtos, quais sejam: (a.1) prestação de serviços à SECINT/ME 

(análise do Seguro de Crédito à Exportação ao amparo do Fundo Garantidor de 

Exportações - FGE); (a.2) administração do FESR; (a.3) administração do FGIE; (a.4) 

novos produtos: garantias diretas pela ABGF, FGCE, e prospecção de outros produtos. 

Por fim, após avaliar todas as informações, considerou esclarecidos os questionamentos 

sobre a matéria. 

3. Outros assuntos: Nesta reunião não houve a apreciação de outros assuntos. 

Encerramento: às 14:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 

17 de junho às 09:30 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

 


