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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 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 
(COAUD) 

 
Data/hora/local: 15/06/2020, com início às 10h00 horas, por videoconferência. 
 
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 para Deliberação: 1) Nota Técnica DIAFI/GEAFI nº 
078/2020/O – Prorrogação do contrato com a BDO Auditores Independentes, por doze 
meses; 2) Nota Técnica AUDIT nº 079/2020/O - Relatório de Auditoria nº 002/2020 - 
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2019; e para Ciência: 3) Atas de outros 
colegiados: DIREX: 311ªRO, 312ªRO, 313ªRO, 314ªRO; 28ªRE, 29ªRE; COFIS: 80ªRO, 
81ªRO; CONAD: 80ªRO, 81ªRO. 

(a.1) relativamente à Nota Técnica DIAFI/GEAFI nº 078/2020/O, de 09/06/2020, após os 
esclarecimentos obtidos na reunião do COAUD de 01/06/2020, com a presença da 
Gerência Executiva Administrativa e Financeira e análise/discussão interna, inclusive com 
a leitura do Parecer Jurídico nº 044/2020/GEJUR de 12/06/2020, o COAUD apresentou a 
sua manifestação.  

(a.2) relativamente à Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 079/2020/O, de 08/06/2020, após os 
esclarecimentos obtidos na reunião do COAUD desta data, com a presença da Gerente 
Executiva de Auditoria Interna e com base no Parecer de Auditoria Interna nº 
001/2020/AUDIT/ABGF, de 08/06/2020, o COAUD apresentou a sua manifestação. 

(a.3) relativamente as atas de outros colegiados, os membros do Comitê de Auditoria 
tomaram conhecimento.  

 
2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência:  
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(a) O COAUD sugeriu à Gerência de Tecnologia e Informação (GETEC) que realizasse 
treinamento para os colaboradores da ABGF acerca de política de segurança e dos 
procedimentos de segurança que devem ser observados para a realização dos trabalhos 
em home office, além disso, solicitou o encaminhamento do resultado do trabalho de 
auditoria relativo à área da Tecnologia da Informação (TI). 

(a.2) a Gerência de Tecnologia da Informação (GETEC) Informou que se encontra em 
desenvolvimento material informativo com os principais cuidados para segurança lógica. 
Em relação aos serviços de auditoria realizada, informou que de posse do relatório da 
auditoria, a área irá elaborar Plano de Ação em 10 dias úteis após recebimento oficial do 
relatório final da auditoria. 

 
3. Outros assuntos: sem registros. 

Encerramento: às 12h00, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 06 de 
julho de 2020, às 10h00 horas.  

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Presidente  

 

 

Estela Maris Vieira de Souza 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

  


