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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 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 
 (COAUD) 

 
Data/hora/local: 27/01/2020, 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 a sugestão de pauta para a presente reunião: (a.1) Apresentação, a ser 
realizada pela GEMAT/ABGF, do Teste de Adequação de Passivo para a data base de 
31.12.2019, em conformidade com a Nota Técnica Atuarial - NTA, vigente, do FGE; (a.2) 
Documento em Excel, elaborado pela GECON, Demonstrações Contábeis dez-2019 – 
versão preliminar, das Demonstrações Financeiras e das respectivas Notas Explicativas 
ao Balanço de 2019; (a.3) Informação sobre a reunião do Conselho Fiscal agendada para 
ocorrer terça-feira, dia 28.01.2020, às 15h00, com convite para participação do COAUD; e 
(a.4) Informação sobre a reunião do Conselho de Administração agendada para ocorrer 
quinta-feira, dia 30.01.2020, às 14h30. 

(b) Foram assinadas pelo COAUD e entregues à GEGOV as Atas COAUD nºs 30, 31, 32, 
33 e 38. 

(c) Demonstrações Contábeis dez-2019 – versão preliminar: (c.1) após análise/discussão 
interna do COAUD, foi solicitado esclarecimento de pontos específicos, havendo, 
consequentemente, observações/sugestões por parte do COAUD, (c.1.1) sugeriu 
aprimoramentos na planilha DMPL, (c.1.2) sugeriu aprimoramentos na NE-13, ausência 
de uma NE específica demonstrativa dos efeitos no LALUR, e (d.1.3) discussão sobre 
JCP e sua forma de cálculo e sobre o montante de distribuição de lucros denominada 
"JCPxDividendos". 
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2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: Teste de adequação atuarial do passivo, houve exposição geral do Titular 
da GEMAT: trata-se, em síntese, de um teste sobre provisões do FGE, realizado em 
parceria com o BNDES, de caráter semestral (mas sem previsão estritamente legal de 
obrigatoriedade ou de periodicidade específica), observando o previsto no respectivo 
Manual de Procedimento ABGF/GEMAT.  

3. Outros assuntos: Não foram tratados pelo COAUD, nesta oportunidade, itens 
diversos a título de “outros assuntos”. 
 
Encerramento: às 17:00 horas ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
03 de fevereiro às 09h00 horas. 
 
 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


