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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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 
(COAUD) 

 
Data/hora/local: 22/04/2020, com início às 10:00 horas, via Skipe (Plano de Contingência 
– ABGF/Prorrogação, de 02/04/2020). 
 
Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de dois membros do COAUD: Vera 
Lúcia de Melo e Hélio do Vale Ribeiro (Art. 17, do Regimento Interno do Comitê de 
Auditoria). 
 
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 20/04/2020, de 20h00, 
a sugestão de pauta para a presente reunião, incluindo os seguintes itens: 1) Atas 
pendentes de formalização; 2) Extrato de atas pendentes de formalização; 3) Demanda 
do Conselho de Administração na 80ª R.O. CONAD de 26.03.2020; 4) Informação de que 
a próxima reunião do COFIS será no dia 28/04/2020 às 09h30, de forma virtual, e 5) 
Próxima reunião do CONAD será no dia 29.04.2020 às 14h30, a confirmar 

(a.1) Letra "a.1" acima, registra-se que o COAUD encaminhou à GEGOV, por email de 
07/04/2020, de 17h43, a Ata de sua 51ª RO. 

(a.2) Letra "a.2" acima, registra-se que o COAUD encaminhou à GEGOV, por email no dia 
23/04/2020, os extratos das seguintes Atas: 45ª RO, 46ª RO, 47ª RO, 48ª RO, 49ª RO, e 
51ª RO. 

(a.3) Neste aspecto os membros do COAUD ficaram cientes. 

(a.4) e (a.5) Os membros do COAUD ficaram cientes da programação das próximas 
reuniões do COFIS e do CONAD para o mês de abril/2020. 

(b) O COAUD recebeu da GECON, nesta data, por email de 13h14, os balancetes 
mensais de janeiro/2020, fevereiro/2020 e a prévia do balancete de março/2020, esses 
documentos estão em análise pelos membros do COAUD e o resultado será apresentado 
em sua próxima reunião, programada para 04/05/2020. 
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2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: Demonstrações Contábeis 2019 – Demonstração do Resultado 
Abrangente (DRA), monitoramento do assunto, especialmente quanto ao registro no item 
3.a, da ATA 50RO, deste Comitê, de 16/03/2020. 

 
3. Outros assuntos: Segurança da Informação – Correio Eletrônico do COAUD – 
solicitação de providências para mitigar possíveis riscos na segurança das informações. 
 
4.  
Encerramento: às 12:45 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 

04 de maio às 09:30 horas. 

 

 

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Presidente 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


