
 
 

 

Pág. 1 de 2 do Extrato da Ata da 67ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 01/12/2020. 
 

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 

EXTRATO DA ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

 

Data/hora/local: 01/12/2020, com início às 10h00 horas, por videoconferência 

(Plano de Contingência/ABGF). 

 

Quórum/Presença: Quórum 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) Ata da 65ª RO do COAUD de 03.11.2020; 2) 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018) - reporte 

GEGOV; 3) Nota Técnica AUDIT nº 117/2020/O - Relatório de Auditoria nº 

002/2020/AUDIT/ABGF – Adequação da proposta de alteração do Regimento 

Interno. (alçada CONAD); 4) Informação de que a próxima reunião do CONAD será 

no dia 16/12/2020 às 14h30 e do COFIS será no dia 15/12/2020 às 10h30. 

(a.1) relativamente ao tema referido na letra "a.1” acima, registra-se que a Ata da 

65ª RO do COAUD de 03.11.2020 foi encaminhada à Gerência Executiva de 

Governança em 16/11/2020. 

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2", registra-se que o Sr. Paulo de 

Tarso, Gerente Executivo de Governança participou desta reunião e apresentou o 

resultado da análise realizada até este momento, para atender à Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018), propostas pelo Grupo de 

Trabalho, sob coordenação da Gerência Executiva de Governança (GEGOV), 

detalhando: (i) contextualização, (ii) fundamentação/finalidade, (iii) abrangência, (iv) 

definições legais/sanções administrativas, (v) papeis e responsabilidades, (vi) 

resultado do benchmarking realizado, (vii) dinâmica de Gestão, (viii) fluxo, em 

elaboração, da governança do tratamento e proteção de dados. Os membros do 

COAUD solicitaram que o próximo ponto de controle seja apresentado na reunião 

programada para janeiro de 2021. 
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(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3", registra-se que os membros do 

COAUD se reuniram com a Sra. Mara, Gerente Executiva de Auditoria Interna para 

tratar dos ajustes e sugestões apresentados pelos membros do COAUD, quando se 

sua análise sobre o conteúdo do Relatório de Auditoria nº 002/2020/AUDIT/ABGF 

(item “a.6” da ATA 65ªRO, de 03/11/2020). Providenciados os ajustes 

recomendados, os membros do COAUD se manifestaram no campo próprio da Nota 

Técnica AUDIT/ABGF nº 117/2020/O, de 30 de outubro de 2020, para o 

encaminhamento ao Conselho de Administração.  

(a.5) relativamente ao tema referido na letra "a.5" acima, os membros do COAUD 

ficaram cientes da programação das próximas reuniões do COFIS e do CONAD para 

o mês de dezembro/2020. 

Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 

recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 

competência: relativamente a Resolução CGPAR n° 23, de 18 de janeiro de 2018, 

os membros do COAUD solicitaram inclusão do tema na Pauta da próxima reunião 

do COAUD, programada para dia 11/12/2020, as informações solicitadas. 

 

Outros assuntos: sem registros. 

 

Encerramento: às 12h35, ficando agendada reunião ordinária para 11 de dezembro 

de 2020, às 08h30 horas, por videoconferência.  

 

 

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Presidente  

 

 

 

 

 

Estela Maris Vieira de Souza 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


