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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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 04/11/2019, 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: (a) por e-mail de 

04/11/2019 (a.1) sugestão de pauta para a presente reunião do COAUD; e (a.2) por e-

mail de 31/10/2019 os esclarecimentos da Auditoria Interna para os registros do COAUD 

sobre a proposta de PAINT/2020 da ABGF, encaminhados por e-mail de 30/10/2019, 

após discussão interna neste Comitê na sua reunião de 30/10/2019; (a.3) por e-mail desta 

mesma data, 04/11/2019, e-mail da AUDIT, atendendo solicitação deste mesmo COAUD, 

transcrevendo a indicação contida no Relatório de Auditoria nº 002/2019/AUDIT/ABGF, de 

16.05.2019, item 6.4.1.2: “Revisar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria – COAUD 

para especificar quais ausências serão justificadas, a exemplo do contido no parágrafo 

único do Artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração – CONAD”. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 

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

competência: O COAUD analisou os esclarecimentos apresentados pela Auditoria 

Interna para os anteriores registros deste Comitê sobre a proposta de PAINT/2020 da 

ABGF (conforme registrado no item 1.a.2 acima), assim configurados aqueles 

esclarecimentos da AUDIT: (a) “consideramos que os itens mencionados no tópico II de 

sua mensagem estão contemplados no item 2.8 do PAINT e que a verificação das 

regularidades serão incluídos no escopo dos trabalhos desta AUDIT; e (a.2) 

“esclarecemos que a análise pontual de conformidade dos procedimentos mencionados 

nos itens a.1 a a.4 do tópico II de sua mensagem está incluída nas competências e 
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responsabilidades da Auditoria Independente, da Primeira Camada de Controle da 

Empresa (representada pelos gestores de cada área) e da  Segunda Camada de Controle 

(representada pela GERIS - Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade - antiga 

Gerência de Controles Internos)”. Relativamente aos esclarecimentos acima, este 

Colegiado ficou ciente e satisfeito com os esclarecimentos apresentadas pela AUDIT e, 

consequentemente, manifestou sua anuência e seu encaminhamento submissão do 

referido PAINT/2020 pela AUDIT/ABGF à CGU, na forma regulamentar indicada no 

próprio PAINT. 

3. Outros assuntos: o COAUD, nesta oportunidade, não analisou outros assuntos. 

Encerramento: às 11:30 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 

17 de novembro às 09:00 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


