
 
 

 
Pág. 1 de 2 do Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 02/07/2019. 
 

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 
EXTRATO DA ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 
 
Data/hora/local: 16/09/2019, 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, por audioconferência, 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, (a) por e-mail da 
GEGOV de 13/09/2109, a sugestão de pauta para a presente reunião, incluindo os 
seguintes itens: (a.1) para ciência: (a.1.1) Atas das 72ª e 73ª Reuniões Ordinárias e da 
24ª Reunião Extraordinária do CONAD; e (a.1.2) Apresentação da Auditoria Independente 
de 28/08/2019; e (a.2) para apreciação, Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 209/2019/O – 
Relatório de Auditoria nº 004/2019 – Gestão de Pessoas – remuneração e 
pagamento de diárias e passagens; (b) por e-mail da GEGOV de 13/09/2019, resposta 
ao e-mail deste COAUD de 04/09/2019 (que havia solicitado documentos e informações 
ali especificados), ficando este COAUD, em face da prioridade nesta oportunidade para 
discussão sobre o tema descrito no item 3.1 abaixo, de oportunamente analisar as ali 
encaminhadas Notas Técnicas nºs 165/2019, 183/2019, 186/2019 e 192/2019. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: Nesta reunião não houve nenhuma apreciação/discussão específica sobre 
este ponto. 

3. Outros assuntos: 

(3.1) Relativamente ao tema das Demonstrações Financeiras da ABGF de 2019 e, 
inclusive, em face das atividades iniciais da nova Auditoria Independente, o COAUD, 
nesta oportunidade: (a) promoveu reunião interna sobre a manifestação feita pela GECON 
(em atendimento a anterior solicitação deste COAUD) para elaboração de um “Calendário 
das Demonstrações”, envolvendo os prazos e procedimentos para a atuação de todos os 
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Órgãos Societários, unidades internas e da própria Auditoria Independente (esta, inclusive 
em face dos prazos contratuais a ela deferidos) sobre o tema, visando alinhar a matéria 
para a subsequente reunião tanto (e inicialmente) com a SUAFI/GECON quanto (na 
sequência) com a própria nova Auditoria Independente (BDO); (b) na sequência, 
promoveu reunião com a SUAFI/GECON, envolvendo, além do tema antes referido, 
questões gerais relativas às Demonstrações Financeiras da ABGF de 2019 e à nova 
Auditoria Independente em atuação na Empresa (BDO); e (c) promoveu, conjuntamente 
com a SUAFI e a GECON, reunião com a nova empresa responsável pela Auditoria 
Independente da ABGF, a BDO, sendo ali especialmente discutido/avaliado/acordado o 
seguinte: (c.1) sobre a visão inicial da BDO acerca da situação geral dos trabalhos de 
auditoria externa junto à ABGF; (c.2) a questão dos "Fundos". 

(3.2) Discussão sobre as expectativas institucionais da ABGF em face de sua inclusão no 
Programa Nacional de Desestatização (PND), inclusive em face das medidas 
administrativas já adotadas no âmbito do Governo Federal/BNDES sobre este tema, com 
perspectiva de maiores/melhores informações e orientações a partir da reunião do 
CONAD de 30/09/2019: neste tema promoveu-se conversa entre o COAUD e a Diretora-
Presidente Interina, que reportou, inclusive, (a) sobre as demandas específicas, de 
informação e/ou de planejamento/proposição (sobre procedimentos – legais, 
administrativos e/ou operacionais – a tanto necessários), já apresentadas pelo CONAD à 
Diretoria Executiva, e (b) a ideia atual/inicial de realinhamento de iniciativas tanto das 
áreas operacionais quanto das áreas administrativas e/ou de governança à vista dessa 
nova perspectiva de futuro imediato da ABGF. 

Encerramento: às 17:30 horas, com intervalo de almoço das 13:30 às 14:30h, ficando a 
próxima reunião ordinária agendada para o dia 7 de outubro às 09h00 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


