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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 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 02/12/2019, com início às 09h30, 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 email de 29/11/2019, de 14h42  a 
sugestão de pauta para a presente reunião, incluindo os seguintes itens para Manifestação: 1) 

Nota Técnica nº PRESI/GERIS nº 254/2019/O – Relatório de conformidade – Encerramento 
da unidade da ABGF no Rio de Janeiro; 2) Nota Técnica nº PRESI/GERIS nº 255/2019/O – 
Relatório de conformidade – Segurança da Informação; 3) Nota Técnica nº DIAFI/GAFIN nº 

258/2019/O – Remuneração dos Dirigentes exercício de 2018/2019 – Prestação de Contas; 4) 
Atas de outros colegiados (DIREX, CONAD e COFIS); e 5) Informação de que foi agendada 
reunião ordinária do Conselho de Administração da ABGF para o dia 19/12/2019. 

(a.1) Relativamente ao tema referido na letra "a.1" acima, os Membros do COAUD, após 
análise da matéria e reunião com as Titulares da GERIS (autora da NT em foco) e da 
Superintendência Administrativa e Financeira (SUAFI), ficaram cientes e não registraram 

outras observações sobre a matéria. 

(a.2) Relativamente ao tema referido na letra “a.2” acima, os Membros do COAUD, após 
análise da matéria e reunião com a Titular da GERIS (autora da NT em foco), ficaram cientes 

e não registraram outras observações específicas sobre a matéria. 

(a.3) Relativamente ao tema referido na letra “a.3” acima, os Membros do COAUD, 
preliminarmente, registraram a ausência de envio/conhecimento prévio da documentação a 

este COAUD e sua correlata dificuldade de pronta, integral e completa análise, e, no mérito, 
após leitura e análise da matéria e reunião com o Titular da GAFIN (unidade autora da NT em 
foco), com a Titular da SUAFI e com o Titular da Gerência de Governança (GEGOV), ficaram 

cientes, indicaram/sugeridos alguns pequenos ajustes formais e, registraram dúvidas sobre a 
forma de registro e consideração, para fins da NT aqui em foco. 
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2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores recomendações 

e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua competência: O COAUD, 
nesta oportunidade, providenciou a finalização de sua própria NT com proposta do seu 
Calendário de Reuniões para 2020 e do seu Plano de Trabalho para 2020, para 

conhecimento, avaliação e, se for o caso, aprovação pelo Conselho de Administração. 

3. Outros assuntos: O Presidente do COAUD reportou aos demais Membros que o Conselho 
decidiu deixar para deliberar em sua próxima reunião sobre a Proposta de Alteração do 

Regimento Interno do COAUD, conforme contida na NT COAUD/ABGF nº 001/2019, e (b) o 
Conselho decidiu prosseguir nas discussões sobre a formalização, ou não, da contratação 
pela ABGF do Seguro de Responsabilidade Civil referente aos seus Administradores (“Seguro 

D & O”) única e exclusivamente com relação aos Membros da Diretoria e do próprio Conselho 
de Administração, ou seja, com exclusão dos Membros do COAUD. 

 

Encerramento: às 13:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 16 
de dezembro às 09:30 horas. 

 

 

 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

  Membro 

 


