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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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

 

 
Data/hora/local: 17/03/2021, com início às 08h30 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) Estágio da implantação da Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD) e da Comissão de Segurança da Informação, reporte da GEGOV; 2) 

Estágio do cumprimento das recomendações abordados na carta de controles internos 

da Auditoria Independente, exercício de 2019; 3) Apresentação das Demonstrações 

Contábeis 31/12/2020 (Nota Técnica DIAFI/GECOF nº 032/2021/O); 4) Auditoria 

Independente - participação na reunião do CONAD para aprovação das 

Demonstrações Contábeis de 31/12/2020. (Nota Técnica DIAFI/GECOF nº 

032/2021/O); 5) Destinação de Resultados, exercício de 2020 (Nota Técnica 

DIAFI/GECOF nº 029/2021/O– ABGF); 6) Proposta de Remuneração 2021/2022 para 

os Dirigentes da ABGF (Nota Técnica DIAFI/GEAFI nº 040/2021/O); 

7) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, Exercício de 2020 (Nota 

Técnica AUDIT nº 041/2021/O); 8) Próxima reunião do CONAD, dia 25.03.2021 às 

14h30 e do COFIS, dia 25.03.2021 às 10h30. 

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

do COAUD tomaram conhecimento do estágio da implantação da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) e da Comissão de Segurança da Informação. 

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2” acima, registra-se que foi transferida 

para a próxima reunião do COAUD, programada para o dia 06/04/2021. 
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(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3", os membros do COAUD reuniram- 

se com o Gerente Executivo Administrativo e Financeiro e com o Gerente Contábil e 

Financeiro para apresentação do Relatório da Administração e das Demonstrações 

Contábeis e Notas Explicativas do exercício findo em 31/12/2020. Os membros do 

COAUD após sua análise da documentação recebida, dos questionamentos e pedidos 

de esclarecimentos, notadamente quanto ao registro contábil dos Juros sobre capital 

próprio (JSCP) e sobre a apresentação da Reserva Estatutária, encaminharam à 

Gerência Executiva de Governança sua manifestação, para as providências cabíveis. 

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

que a reunião realizada com os representantes da Auditoria Independente, ocorrida 

na 5ª Reunião Extraordinária do COAUD, realizada em 09/03/2021, foi suficiente para 

a obtenção das informações necessárias para subsidiar a emissão de sua 

manifestação. 

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

análise da documentação apresentada, considerando os esclarecimentos dos 

representantes da Gerência Jurídica (GEJUR) na 5ª Reunião Extraordinária do 

COAUD, realizada em 09/03/2021, encaminhou à Gerência Executiva de Governança 

a sua manifestação para constar do item 9.1, da Nota Técnica DIAFI/GEAFI/GECOF 

nº 029/2021/O, de 9 de março de 2021: 

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

a retirada do tema da pauta desta reunião, por tratar-se de assunto fora das atribuições 

deste Comitê, e que ele seja encaminhado para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, 

Sucessão e Remuneração em função do contido no Art. 69, Inciso VI, do Estatuto 

Social da ABGF. 

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

se com a Gerente Executiva de Auditoria Interna para apresentação do Relatório 

Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, Exercício 2020. Após análise e das 

informações prestadas pela Auditoria Interna, o COAUD encaminhou à Gerência 

Executiva de Governança a sua manifestação para constar do item 9.1, da Nota 

Técnica AUDIT nº 041/2021/O, de 12 de março de 2021. 

 
(a.8) relativamente ao tema referido na letra "a.8", os membros do COAUD ficaram 

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

de março/2021. 
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2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 

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

competência: sem registros. 

 
 

3. Outros assuntos: sem registros. 

 

Encerramento: às 12h40, ficando agendada reunião ordinária para 6 de abril de 

2021, às 09h00 horas, por videoconferência. 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Presidente 
 
 
 

 
 

Estela Maris Vieira de Souza 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 


