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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 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 
(COAUD) 

 

Data/hora/local: 01/06/2020, com início às 09h40 horas, por videoconferência (Plano de 
Contingência/ABGF). 
 
Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença dos membros do COAUD: Hélio do 
Vale Ribeiro, Estela Maris Vieira de Souza e Vera Lúcia de Melo. 
 
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 pauta para a presente reunião, 
incluindo os seguintes itens: 1) Apresentação Gerência Executiva Administrativa e 
Financeira/Gerência contábil e Financeira - GEAFI/GECON sobre Auditoria Independente, 
solicitada pelo COAUD; 2) Segurança da Informação; e 3) Informação de que a próxima 
reunião do COFIS será no dia 25/06/2020 às 10h30, e do CONAD será no dia 25/06/2020 
às 14h30. 

(a.1) relativamente ao tema referido na letra "a.1" acima, registra-se a apresentação do 
Gerente Executivo Administrativo e Financeiro Interino sobre o Contrato 018/2019 firmado 
com a BDO RCS Auditores Independentes S/S e as tratativas para a 
prorrogação/renovação do contrato para a realização dos demais serviços referente ao 
exercício de 2020 e 1ºTri/2021, da ABGF, do Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) e 
do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR). Os membros do COAUD fizeram 
alguns questionamentos pontuais, que, ao final, apresentaram suas recomendações.  

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2" acima, registra-se a apresentação do 
representante da Gerência de Tecnologia da Informação, oportunidade em que os 
membros do COUAD fizeram perguntas e sugeriram à Gerência a possibilidade de 
realizar treinamento, on line, para os colaboradores da ABGF, acerca do tema segurança 
tecnológica, além de solicitar que seja encaminhado o resultado do trabalho de auditoria, 
elaborado pela BDO, na área de Tecnologia da Informação. 
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(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3" acima, o COAUD ficou ciente da 
programação das próximas reuniões do COFIS e do CONAD para o mês de junho/2020. 

 

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

(a) O COAUD havia agendado com a Sra. Mara A. de Souza Ribeiro Martins, Gerente 
Executiva de Auditoria, apresentação sobre Relatório Anual de Atividades da Auditoria 
Interna (RAINT), exercício 2019 e o Planejamento dos Trabalho de Auditoria para 2020, 
dentre outros. Em virtude de dificuldades nos recursos tecnológicos, a apresentação ficou 
agendada para a próxima reunião do COAUD. 

3. Outros assuntos: sem registros. 

 
Encerramento: às 12h00, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 15 de 

junho de 2020, às 10h00 horas, na forma ainda a ser definida, presencial ou 

videoconferência.  

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Presidente  

 

 

 

Estela Maris Vieira de Souza 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 

 


