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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 ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
(COAUD) 

 
Data/hora/local: 09/01/2020, com início às 14:00 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 a sugestão de pauta para a 
presente reunião, incluindo os seguintes itens: (a.1) Atas COAUD, (a.2) Atas COAUD – 
Extrato, (a.3) Apresentação do Diretor Presidente Octávio Luiz Bromatti, (a.4) Nota 
Técnica AUDIT/ABGF nº 001/2020/O – Relatório Anual de Atividades Interna – RAINT – 
exercício 2020, (a.5) Relatório do Comitê de Auditoria, exercício 2019 – em cumprimento 
ao disposto no artigo 12, do Regimento Interno do COAUD, e (a.6) informação sobre a 
reunião do Conselho de Administração  

(b) Item a.1 acima foram assinadas e entregue à GECON as Atas das 24ª, 25ª, 27ª e 29ª 
Reuniões Ordinárias do COAUD. 

(c) Item a.3 acima o Diretor Presidente Octávio Luiz Bromatti compareceu a esta reunião 
do COAUD,  

(d) Item a.4 acima (Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 001/2020/O – Relatório Anual de 
Atividades Interna – RAINT – exercício 2020), o COAUD apreciou a matéria e 
encaminhamento à apreciação final do Conselho de Administração, 

(e) Item a.5 acima - Relatório do Comitê de Auditoria, exercício 2019 – os Membros do 
COAUD estabeleceram as premissas para a finalização do mencionado Relatório. 

(f) O COAUD, no curso da presente reunião solicitou e obteve informação sobre a 
nova/atual estrutura organizacional da ABGF.  

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) O COAUD solicitou à GEGOV as áreas técnicas, operacionais e administrativas 
estudo, avaliação ou parecer referente aos possíveis impactos na ABGF em razão da 
vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018  

(b) O COAUD solicitou à Gerência Administrativa e Financeira, na linha do que havia sido 
conversado e acordado, inclusive em conjunto com empresa de Auditoria Independente 
da ABGF (BDO Auditores) o envio da proposta de calendário/cronograma para as 
atividades envolvendo às Demonstrações Contábeis de 2019. O cronograma foi recebido 
ainda nesta reunião. 

(c) O COAUD solicitou à Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade: (c.1) 
relativamente ao que consta no item 6 da Ata da 300ª Reunião Ordinária da DIREX, 
(c.1.a) cópia de todos os Ofícios da SUSEP (c.1.b) relativamente aos subitens "i" e "ii" 
daquele item 6, informar se a ABGF apresentou, ou não, "recurso" junto à SUSEP, e 
(c.1.c) relativamente ao subitem "iii" daquele item 6, informar se a ABGF apresentou, ou 
não, "defesa" junto à SUSEP  (c.2) ainda nesta reunião, a Gerência de Gestão de Riscos 
e Conformidade informou que a ABGF apresentou recurso ou defesa, conforme o caso, 
nos três processos. 

(d) O COAUD solicitou à GEGOV informação sobre o contido no item 3 da Ata da 301ª 
Reunião Ordinária da DIREX, especificamente sobre o Teste de Adequação de Passivo 
para a data base de 31.12.2019. 

3. Outros assuntos: Não foram tratados pelo COAUD, nesta oportunidade, itens diversos 
a título de “outros assuntos”. 

Encerramento: às 18:00 horas ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
27 de janeiro às 14h00 horas. 
 
 
 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


