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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 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 
 

Data/hora/local: 08/10/2019, 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: (a) O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF, por e-mail de 
07/10/2019, sugestão de pauta para a presente reunião do COAUD, com o seguinte teor: 
(a.1) Atas de outros Colegiados: COFIS e DIREX; (a.2) OFÍCIO Nº 
20515/2019/CGACE/DE/SFC/CGU, sobre o Relatório Preliminar de Auditoria Anual de 
Contas da ABGF, Exercício 2018, da CGU; (a.3) Apresentação dos trabalhos realizados 
pelo Grupo de Trabalho - NT DIAFI/GECON nº 165/2019/O – enquadramento tributário; 
(a.4) Nota Técnica AUDIT nº 220/2019/O - Revisão do Planejamento Anual de Atividades, 
exercício 2019; e (a.5) Relatório de Ouvidoria 3º Trimestre 2019; (b) Em e-mail daquela 
mesma data, 07/10/2019, o COAUD solicitou as seguintes informações: (b.1) informação 
da Equipe de Ouvidoria sobre a natureza específica de 01 (uma) Reclamação e 01 (uma) 
Denúncia registradas no Relatório de Ouvidoria do 3º/TRI/2019; (b.2) relativamente ao 
que consta no Ofício CGU nº 20.515/2019, referente à Versão Preliminar do Relatório de 
Avaliação da ABGF/2018, (b.2.1) verificar junto à Equipe da Auditoria Interna: (b.2.1.1) em 
que data foi afinal acordada com a CGU a realização da "Reunião de Busca Conjunta de 
Soluções" ali referida, e (b.2.1.2) se a data da "Reunião" foi efetivamente realizada e, em 
caso positivo à questão anterior, (b.2.2) solicitar à Equipe da Auditoria Interna um reporte 
verbal ao COAUD em sua reunião de amanhã (terça, 08/10/2019); (b.3) cópia dos 
documentos referidos nos itens 4 e 5 da Ata da 297ª/RO/Diretoria Executiva; (b.4) cópia 
integral da NT – e, se for o caso, dos documentos a ela relacionados (reitera-se: se for o 
caso) – que foi submetida ao Conselho de Administração, em sua última reunião, sobre o 
denominado "Seguro de Responsabilidade" dos Administradores da ABGF, acompanhada 
de informação sobre a deliberação adotada pelo CONAD neste caso. (c) Em resposta à 
demanda do COAUD descrita no item b acima a GEGOV enviou as seguintes 
informações por e-mail também de 07/10/2019: “1) a Gerente de Conformidade, Controle 
Interno e Gestão de Riscos Corporativos, Inez Passos, dará as explicações solicitadas 
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pessoalmente, na reunião do COAUD agendada para o dia 08.10.2019; 2) a Gerente 
Executiva de Auditoria Interna, Sra. Mara Martins, dará as explicações solicitadas 
pessoalmente, na reunião agendada do COAUD para o dia 08.10.2019; 3) envio dos 
documentos solicitados; e 4) o Gerente Executivo de Governança, Sr. Paulo de Tarso, 
fará os esclarecimentos necessários sobre o assunto, pessoalmente, na reunião do 
COAUD agendada para o dia 08.10.2019”. (d) Nesta presente reunião analisou-se as 
informações e documentos recebidos, registrando: (d.1) Relativamente ao que consta no 
item b.1 acima, sobre o Relatório de Ouvidoria do 3º TRI/2019: à vista da antes referida 
demanda do COAUD, a Titular da GECOR/PRESI prestou informações específicas sobre 
a "denúncia" e a "reclamação" registradas no referido Relatório, esclarecendo inicialmente 
que o Relatório apresentado representa o "acumulado" ao longo do ano (e não apenas 
informações concernentes ao 3º Trimestre/2019). (e) Relativamente ao que consta no 
item b.2 acima, sobre o Ofício CGU nº 20.515/2019 (Versão Preliminar do Relatório de 
Avaliação da ABGF/2018), a Titular da AUDIT reportou sobre os "achados" e a "reunião 
de alinhamento com CGU" registrados, respectivamente, nos indicados Relatório e Ofício, 
sendo especialmente destacado que o Relatório essencialmente confirmou/ratificou 
posicionamentos anteriores da AUDIT, que não houve nenhum apontamento 
especialmente considerado como "relevante/preocupante" e que o principal ponto 
apontado já foi (e ainda será) objeto de articulação direta entre a CGU e a SUSEP – o 
prazo para eventual manifestação final da ABGF é no próximo dia 14/10, e deverá ser de 
anuência com os apontamentos da CGU. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: O COAUD, nesta oportunidade, não apreciou itens a este título específico. 

3. Outros assuntos: O COAUD, nesta oportunidade, não apreciou itens a este título 
específico. 

Encerramento: às 13:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
30 de outubro às 14:00 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


