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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 71 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

  

Data/hora/local: 08/02/2021, com início às 09h00 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 de outros colegiados; 2) Nota Técnica PRESI/GERIS 

nº 013/2021/O - Sistema de Gestão de Riscos e Controle Internos – ABGF; 3) Nota 

Técnica AUDIT/ABGF nº 017/2021/O - PAINT – Exercício de 2021; 4) Demonstrações 

Contábeis e Financeiras, exercício 2020; 5) Ofício Eletrônico nº 

24/2021/CJUL1/CJUL/DIR1/SUSEP; 6) E-mail PGFN - Processo nº 10951.100284/2021-

81 - Adiamento da Assembleia Geral Ordinária da ABGF 2021; e 7) Informação sobre a 

próxima reunião do CONAD e do COFIS. 

(a.1) relativamente ao tema referido na letra "a.1” acima, registra-se que os membros do 

COAUD tomaram conhecimento do conteúdo das Atas do CONAD, 37ªRE, de 

22.12.2020; 88ªRO e 89ªRO, de 25.11.2020 e 16.12.2020, respectivamente. 

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2", registra-se os membros do COAUD 

reuniram-se com a Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS) para relato do 

Relatório de Atividades do 2º Semestre de 2020, referente ao Sistema de Gestão de 

Riscos e Controles Internos da ABGF. Os membros do COUAD registraram a sua 

manifestação na Nota Técnica PRESI/GERIS nº 013/2021/O para o encaminhamento ao 

Conselho de Administração.   

(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3" acima, os membros do COAUD 

reuniram-se com a Gerente Executiva de Auditoria Interna para apresentação do PAINT 

com os ajustes promovidos para atender a CGU. Após análise e discussão os membros 
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do Comitê de Auditoria registraram a sua manifestação na Nota Técnica e 

encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. 

(a.4) relativamente ao tema referido na letra "a.4" acima, os membros do COAUD 

confirmaram que o cronograma para o processo das demonstrações financeiras, exercício 

2020 permaneceu o mesmo, apesar do adiamento da reunião da Assembleia Geral 

Ordinária para o dia 28.04.2020. 

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

cientes do conteúdo do Ofício Eletrônico nº 24/2021/CJUL1/CJUL/ DIR1/SUSEP. 

(a.6) relativamente ao tema referido na letra "a.6" acima, os membros do COAUD ficaram 

cientes do adiamento da Assembleia Geral Ordinária da ABGF 2021 para o dia 

28.04.2021. 

(a.7) relativamente ao tema referido na letra "a.7" acima, os membros do COAUD ficaram 

cientes da programação das próximas reuniões do COFIS e do CONAD para o mês de 

fevereiro/2021. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 

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

competência:  

(a.2) Em 03.02.2021, os membros do Comitê de Auditoria receberam da GEGOV a Nota 

Técnica PRESI/GEGOV nº 102/2020/O e o novo Estatuto Social aprovado em 

17.11.2020, para a elaboração e proposta de revisão do Regimento Interno do COAUD 

face a alterações ocorridas no Estatuto da ABGF. Após análise e discussões, 

considerando inclusive o Parecer Jurídico Nº 009/2021/GEJUR, os membros do COAUD 

aprovaram a Nota Técnica nº 001/2021/O, de 08.02.2021 e o Regimento Interno revisado, 

encaminhado à GEGOV para envio ao Conselho de Administração. 

3. Outros assuntos: sem registros. 

Encerramento: às 12h20, ficando agendada reunião ordinária para 23 de fevereiro de 

2021, às 09h00 horas, por videoconferência. Nós membros do COAUD elaboramos a 

presente extrato da Ata. 

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

  Presidente  

 

  

 

 

Estela Maris Vieira de Souza 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


