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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 
 

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 
 
Data/hora/local: 04/05/2020, com início às 10:30 horas, via Skipe (Plano de Contingência 
– ABGF). 
 
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 a sugestão de pauta para a 
presente reunião, incluindo os seguintes itens: 1) Atas pendentes de formalização; 2) 
Extrato da Ata pendentes de formalização; 3) Próxima reunião do CONAD, e 4) 
Informação de que a próxima reunião do COFIS. 

(a.1) relativamente ao tema referido na letra "a.1" acima, registra-se que o COAUD 
encaminhou à GEGOV a Ata de sua 51ª RO e as demais atas. 

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2" acima, registra-se que o COAUD 
encaminhou os respectivos extratos. 

(a.3) e (a.4) Os membros do COAUD ficaram cientes da programação das próximas 
reuniões do COFIS e do CONAD para o mês de maio/2020. 

(b) O COAUD recebeu da Gerência Executiva de Contabilidade (GECON) os balancetes 
mensais de janeiro/2020, fevereiro/2020 e o balancete de março/2020, após análise da 
matéria os Membros do COAUD solicitaram informações adicionais e apresentaram 
questionamentos, de pose das respostas, se manifestará. 

 
2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência:  

(a) O COAUD solicitou e recebeu dos Órgãos Internos da ABGF os seguintes itens: (1) 
Ata 7ªRO AGE, de 24/03/2020; (2) Ata 80ªRO do CONAD, de 26/03/2020; (3) Ata 79ªRO 
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do COFIS; e (4) Ata 28ªRE, de 19/02/2020, e Atas 310ªRO, de 20/02/2020, Atas 311ªRO, 
de 18/03/2020, Atas 312ªRO, de 31/03/2020, Atas 313ªRO, de 07/04/2020, da DIREX. 

(a.1) Os membros do COAUD ficaram cientes da Ata 7ªRO AGO, de 24/03/2020, em 
especial quanto ao item 2.”k”: “esclarecer que é competência do Conselho de 
Administração, com apoio da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria Estatutário, 
garantir o cumprimento dos limites global e individual de remuneração dos membros 
estatutários definidos na presente Assembleia Geral.” 

(a.2) Os membros do COAUD ficaram cientes da Ata 80ªRO do CONAD, de 26/03/2020, e 
visando cumprir sua atribuição regimental solicitou à GEGOV que envie Nota Técnica 
relativa ao Planejamento Estratégico – Indicadores e Metas – Prestação de Contas, 2019-
2023, e Nota Técnica sobre Política de Divulgação de Informações, de Relacionamento 
com a Imprensa e de Porta Vozes, para conhecimento. 

(a.2.1) Nesta data, o COAUD e tomou conhecimento da Nota Técnica sobre o 
Planejamento Estratégico – Indicadores e Metas – Prestação de Contas, 2019-2023. 

(a.2.2) Nesta data, o COAUD e tomou conhecimento da Política de Divulgação de 
Informações, de Relacionamento com a Imprensa e de Porta Vozes. 

(a.3) Os membros do COAUD ficaram cientes da Ata 79ªRO do COFIS. 

(a.4) Os membros do COAUD ficaram cientes da Atas da Diretoria Executiva, e solicitou 
informações visando o cumprimento de suas atribuições regimenteis. 

 
3. Outros assuntos: Não houve registros nesta data a este título. 
 
 
Encerramento: às 14hs horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 

18 de maio de 2020, às 10:00 horas via teleconferência devido ao plano de contingência 

“Covid-19”. 

 

 
 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Presidente 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 

 


