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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 001ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 21/05/2020, com início às 16:00 horas, por videoconferência (Plano 
de Contingência/ABGF). 
 
Presença: Hélio do Vale Ribeiro, Estela Maris Vieira de Souza e Vera Lúcia de Melo 
(Membros do COAUD); Fabiano de Oliveira Barbosa (representante da BDO RCS 
Auditores Independentes SS), e Luiz Carlos e Silva (Gerente Contábil e Financeiro 
da ABGF). 
 
Ordem do dia: Reunião dos membros do COAUD com representante da BDO RCS 
Auditores Independentes S/S (Auditoria Independente) e Gerente Contábil e 
Financeiro da ABGF para tratar das Demonstrações Contábeis do FESR e FGIE de 
31 de dezembro de 2019 e das Demonstrações Contábeis Intermediárias da ABGF 
de 31 de março de 2020. 
 
O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF os seguintes documentos e seus 
anexos: 1) Nota Técnica DIAFI/GECON nº 060/2020/O, de 18/05/2020 - FGIE – 
Demonstrações Contábeis do Fundo Garantidor de Infraestrutura, exercício 2019; 2) 
Nota Técnica DIAFI/GECOF nº 064/2020/O, de 14/05/2020 – FESR – 
Demonstrações Contábeis do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural e Relatório 
Anual da Administração, exercício 2019; e 3) Nota Técnica DIAFI/GECOF nº 
065/2020/O, de 14/05/2020 – ABGF – Demonstrações contábeis do 1º trimestre de 
2020. 

O COAUD recebeu, também, dos Órgãos Internos da ABGF, por email de 
20/05/2020, de 08h59, os seguintes documentos: 1) Relatório do Auditor 
independente – FESR – preliminar; 2) Relatório do Auditor independente -_FGIE - 
preliminar, e 3) Relatório do Auditor independente – ABGF 1º Trimestre/2020 – 
preliminar.  

Os membros do COAUD após análise e discussões internas sobre as informações 
encaminhadas, reuniu-se, por videoconferência, com Sr. Fabiano de Oliveira 
Barbosa (sócio da BDO RCS Auditores Independentes SS, responsável técnico pela 
auditoria), e com o Sr. Luiz Carlos e Silva (Gerente Contábil e Financeiro da ABGF), 
para obterem informações e esclarecimentos adicionais e se manifestarem sobre as 
demonstrações contábeis. 
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Em resposta, o Sr. Fabiano informou que não houve qualquer restrição ao acesso de 
documentos e informações necessárias à execução de seu processo de auditoria, 
tendo sido todos prontamente atendidos. O resultado de seus exames de auditoria 
das demonstrações contábeis de 31/12/19 do FGIE/FERS e revisão limitada das 
demonstrações contábeis intermediárias de 31/03/209 da ABGF, acarretaram a 
emissão de seus relatórios preliminares, sem qualificação, e com parágrafo de 
ênfase de incerteza de continuidade operacional, na ABGF. 

O Sr. Fabiano informou que os referidos relatórios preliminares serão emitidos em 
forma final após a aprovação das demonstrações contábeis pelo Conselho de 
Administração da ABGF. Afirma que não espera modificações nas opiniões 
registradas nesses relatórios. Chamou atenção para o fato de que as 
demonstrações contábeis da ABGF vêm sendo elaboradas considerando a empresa 
em continuidade operacional, e orientou que a administração da ABGF  monitore a 
situação do PND para, caso seja necessário, decidir com tempestividade a 
elaboração de demonstrações contábeis no pressuposto de não continuidade 
operacional, nos termos das práticas contábeis adotadas no Brasil.. 

A partir das discussões e esclarecimentos apresentados, inclusive pelo Sr. Luiz 
Carlos, os membros do COAUD, decidiram e emitiram suas manifestações, que 
foram encaminhadas à Gerência Executiva de Governança da ABGF para 
providencias cabíveis: 

 

Encerramento: às 16h45. 

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Presidente  

 

 

 

Estela Maris Vieira de Souza 

 Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 

 


