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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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 
 
Data/hora/local: 16/07/2019, 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: O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF, por e-mail da GEGOV 
de 12/07/2109, às 15h28, a sugestão de pauta para a presente reunião, incluindo o 
seguinte item para conhecimento e apreciação: Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 
154/2019/O – Relatório de Auditoria nº 003/2019/AUDIT/ABGF, e seu anexo Relatório de 
Auditoria nº 003/2019/AUDIT/ABGF (serão apreciadas pelo CONAD na reunião no dia 
31/07/2019), sobre a qual o COAUD fez algumas observações formais/pontuais e 
algumas outras (igualmente pontuais) questões meritórias que deveriam ser discutidas 
com a Auditoria Interna (AUDIT) mas, dada a impossibilidade de fazê-lo nesta mesma 
data em face da reunião inicial a ser havida com a nova empresa de Auditoria 
Independente que atuará na ABGF. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: 

(a) O COAUD recebeu, por e-mail de 09/07/2019, das 18h06, convite da Superintendente 
Administrativa e Financeira da ABGF para reunião daquela SUAFI com a nova empresa 
de Auditoria Independente contratada pela ABGF (BDO Auditores), agendada para terça-
feira, dia 16/07/2019, às 15h00, na sede da ABGF. Ainda, a GECON comunicou por e-
mail de 15/07/2019, de 08h57, que a BDO RCS Auditores Independentes S/S assinaria o 
contrato com a ABGF naquela data e, ainda, repisou o mesmo convite acima descrito. 
Nesta oportunidade foram expostas e discutidas por todas as partes presentes (COAUD, 
SUAFI, GECON e BDO) as principais questões financeiras e contábeis relacionadas à 
ABGF (com destaque para os Fundos por ela administrados e/ou dos quais ela participa, 
bem assim para com as questões regulatórias e obrigacionais concernentes à SUSEP), 
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as atividades iniciais que serão desenvolvidas pela BDO e uma estimativa de cronograma 
(envolvendo atividades da própria BDO, da GECON/SUAFI, do COAUD e também da 
DIREX e do CONAD, inclusive – e especialmente – com relações às demonstrações 
contábeis do primeiro trimestre de 2019 – que não foram à época auditadas em razão do 
então em curso procedimento de licitação da nova empresa de auditoria – e com relação 
às ora em curso de finalização interna demonstrações contábeis do segundo trimestre de 
2019 – aqui com especial atenção aos prazos de sua respectiva apresentação à SUSEP) 
e o atendimento pela BDO das Instruções do COAUD sobre a realização das atividades 
de auditoria na ABGF. 

(b) Por e-mail de 12/07/2020, das 16h22, recebeu as respostas para os questionamentos 
do COAUD relativamente ao material que encaminhado pela GEGOV, contido na 
Proposta de Pauta para a 30ª RO deste COAUD, realizada em 20/05/2019.  

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

Encerramento: às 17:00 horas, com intervalo das 13:00 às 14:00h para almoço, ficando 
a próxima reunião ordinária agendada para o dia 08 de agosto às 09h00 horas. 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


