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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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

 

Data/hora/local: 04/09/2019, com início às 14h00, 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: 1) para Manifestação, NT 203 - Revisão do 

Plano Anual de Atividades AUDIT 2019 (será apreciada pelo CONAD na reunião no dia 

30.09.19); 2) para Ciência, Atas de outros colegiados (DIREX, CONAD e COFIS); e 3) 

Informação de que a próxima reunião do Conselho de Administração da ABGF será no dia 

30.09.2019 às 14h30. 
 
(a.1) Relativamente ao tema referido na letra "a.1" acima, o COAUD, à vista do que 

consta na NT AUDIT/ABGF nº 203/2019/O, sobre a proposta de revisão do PAINT, 

apresentou à Gerência Executiva de Auditoria suas considerações, sugestões e seus 

questionamentos sobre a mencionada Nota Técnica e a proposta do PAINT. 
 
(a.2) Relativamente ao tema referido na letra “a.2” acima, o COAUD solicitou 

adicionalmente à GEGOV, a partir dos registros nas atas listadas, documentos, 

informações complementares, bem como apresentou os seus questionamentos. 
 
2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência:  
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(a) Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018: O COAUD solicitou à 
GEGOV informações sobre se há algum estudo, avaliação ou parecer referente aos 
possíveis impactos na ABGF em razão da iminente vigência da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018. 
 
(b) Auditoria Independente, BDO - Atendimento aos prazos contratuais: O COAUD solicita 
informações à Gerência Executiva de Contabilidade (GECON) sobre o cumprimento das 
condições do Contrato firmado entre a ABGF e a BDO, em decorrência do Pregão nº 
003/2019.  
 
(c) Auditoria Independente - Atendimento à Carta de Instruções do COAUD - Convocação 
de Reunião: O COAUD, em vista que até este momento seguem pendentes de 
atendimento pela Auditoria Independente as demandas do COAUD contidas na sua Carta 
de Instruções, solicita à GECON diligência no sentido de convocar reunião com a 
competente representação daquela Auditoria Independente para realizar-se, junto a este 
COAUD e com a participação dessa GECON, na data de 16/09/2019. 
 
3. Outros assuntos: Não houve registros nesta data a este título. 
 
Encerramento: às 18:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 

16 de setembro às 09:30 horas. 

 

 

 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


