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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 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
(COAUD) 

 
 
Data/hora/local: 17/02/2020, 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) proposta de Pauta (email GEGOV, 14/02, 18h00 - ABAIXO): (a.1) Atas COAUD 
pendentes; (a.2) Extratos de Atas COAUD, pendentes; (a.3) Nota Técnica PRESI/GERIS 
nº 018/2020/R - Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos - 2º Sem/2019; (a.4) 
Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 021/2020/O – Demonstrações Contábeis, Relatório de 
Administração e destinação do resultado do exercício 2019; (a.5) Informação de que a 
reunião conjunta do CONAD e do COFIS, para fins de apreciação das Demonstrações 
Contábeis de 2019, está agendada para ocorrer na quarta-feira, dia 19.02.2020, às 
14h30; 

b) relativamente ao tema referido na letra "a.1" acima, registra-se que o COAUD entregou 
à GEGOV, nesta data, a Ata de sua 47ª RO; 

c) relativamente ao tema referido na letra "a.3" acima, (c.1) registra-se aqui, 
preliminarmente, que a ali indicada Nota Técnica PRESI/GERIS nº 018/2020/R foi 
inicialmente disponibilizada ao COAUD por email de 11/02, das 15h24, a partir do qual 
foram solicitadas informações e/ou esclarecimentos pelo COAUD à GERIS sobre diversos 
pontos específicos, na forma dos emails de 13/02, respondidos pela GERIS ao COAUD 
(c.2) COAUD, apreciando definitivamente a matéria, sem prejuízo, em caso de eventual 
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oportunidade futura de revisão da Política Interna sobre a matéria, de oportunamente 
indicar a incorporação dos pontos já ressaltados/reconhecidos pela própria GERIS, o 
encaminhamento da matéria à oportuna apreciação final pelo Conselho de Administração; 
e) relativamente ao tema referido na letra "a.4" acima, o COAUD, após análise e 
discussões internas sobre as informações encaminhadas, reuniu-se com a GECON e 
(d.1) indicou a realização de ajustes formais em itens do Balanço Patrimonial, das 
Demonstrações do Resultado e nas Notas Explicativas , bem como o "Relatório do Auditor 
Independente sobre as Demonstrações Financeiras", com data de fevereiro/2020, emitido 
pela BDO RCS Auditores Independentes. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: Não foram tratados pelo COAUD, nesta oportunidade, itens diversos a 
título de “outros assuntos”. 

3. Outros assuntos: Neste particular o COAUD, na oportunidade, apreciou os 
seguintes outros assuntos: a) em reunião com a GECON sobre a Nota Técnica 
DIAFI/GEAFI/nº 028/2020/O, referida a proposta de novo programa de participação nos 
lucros e resultados na ABGF e à ali prevista/sugerida participação opinativa do COAUD 
como elemento antecedente à deliberação do CONAD sobre a matéria: o COAUD, 
ressalvando que desconhecia anteriormente a matéria e que não teve oportunidade de 
previamente analisá-la em sua integralidade, sugeriu aperfeiçoamento jurídico-redacional 
nos dispositivos finais do texto., havendo a GECON registrado a posição do COAUD e 
ficado de reavaliar a matéria – e, se for o caso, retorná-la ao oportuno e devido 
conhecimento do COAUD. 
 
b) em reunião com a GEAFI sobre Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 031/2020/O, referida à 
"Proposta de Remuneração 2020/2021 dos Dirigentes (Membros Estatutários) da ABGF", 
elaborada em atenção à solicitação contida no Anexo B do Ofício Circular SEI nº 
229/2020/ME, de 10/02/2020, a partir dos esclarecimentos antes referidos, manifestado 
seu juízo pela adequação da NT e indicado o encaminhamento da matéria à oportuna 
apreciação final pelo Conselho de Administração. 
 
Encerramento: às 17:00 horas ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
06 de março às 14h00 horas.  
 
 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


