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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 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 
(COAUD) 
 
Data/hora/local: 06/04/2021, com início às 15h30 horas, por videoconferência (Plano 

de Contingência/ABGF). 

Quórum/Presença: Quórum atingido, com a presença dos membros do COAUD: 

Rafael Bicca Machado, Estela Maris Vieira de Souza e Hélio do Vale Ribeiro. 

Ordem do dia: 1. Eleição de novo Presidente do Comitê de Auditoria 2. Apresentação 

do novo Membro do COAUD; 3. Atas de Outros Colegiados; 4. Apresentação da 

GERIS sobre o andamento dos planos de ação dos assuntos abordados na carta de 

controles internos da Auditoria Independente relativos ao exercício de 2019; 5 e 6. 

Reuniões de Órgãos Colegiados – abril de 2021; 7. Outros Assuntos. 

1. Relativamente ao item 1 acima, os Membros do COAUD elegeram o Senhor 

Rafael Bicca Machado como Presidente do Comitê de Auditoria. 

2. Relativamente ao item 2 acima, o novo membro do Comitê de Auditoria, que é 

conselheiro independente do Conselho de Administração, Sr. Rafael Bicca Machado, 

foi eleito como membro do Comitê de Auditoria na 91ª Reunião Ordinária do Conselho 

de Administração da ABGF. 

3. Relativamente ao item 3 acima, os membros do COAUD tomaram 

conhecimento do contéudo das seguintes atas dos demais colegiados: Atas da DIREX 

35ªRE e 334ªRO, de 03.02.2021 e 15.02.2021, respectivamente; Ata do COFIS: 

91ªRO, de 25.02.2021;  e Ata do CONAD 91ªRO, de 24.02.2021. 

4. Relativamente ao item 4 acima, os membros do COAUD tomaram 

conhecimento do estágio das ações constantes do Plano de Ação e recomendaram 

que: i) a Gerência de Tecnologia – GETEC apresente, na próxima reunião ordinária 

do COAUD, o cronograma de implementação das ações apontadas no “Relatório da 

Matriz de Segregação para Mitigação de Riscos”; ii) a Auditoria Interna da ABGF 

efetue a verificação de conformidade quanto à efetividade das ações desenvolvidas 

com vistas ao atendimento das recomendações da Auditoria Independente e inclua  

seu resultado no rol de atividades da Auditoria Interna que são encaminhadas 

mensalmente para ciência do COAUD.  

5.  Relativamente aos itens 5 e 6 acima, os membros do COAUD tomaram 

conhecimento sobre as datas agendadas para a realização das reuniões ordinárias do 
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Conselho Fiscal e Conselho de Administração de abril de 2021. 

6.  Relativamente ao item 7 - Outros Assuntos, os membros do COAUD 

solicitaram que: i) a Gerência Executiva Jurídica efetue avaliação sob os aspectos 

legal e societário relativos aos procedimentos de governança e fluxo decisório no 

âmbito da ABGF, relacionadas ao FESR e FGIE; ii) a Gerência Executiva de 

Governança preste o apoio administrativo e efetue a confecção de atas relativas às 

suas reuniões ordinárias e extraordinárias; iii)  seja avaliada a inclusão de seus 

respectivos membros como beneficiários do Seguro D&O contratado pela ABGF; e iv) 

a administração da ABGF avalie a aquisição de software de gestão (Plataforma) com 

vistas a automatizar os procedimentos de gestão do processo de reuniões, 

monitoramento e implementação das decisões dos órgãos colegiados estatutários da 

Empresa. 

Encerramento: às 16h40, ficando agendada reunião ordinária para 20 de abril de 

2021, às 09h00 horas, por videoconferência. Para fins legais e de direito, na 

qualidade de Secretário da reunião eu, Paulo de Tarso Rodrigues 

_______________________, lavrei a presente ata, em duas vias, de igual teor e 

forma. 

 

 

Rafael Bicca Machado 

Presidente 

 

 

          Estela Maris Vieira de Souza                                   Hélio do Vale Ribeiro 

                            Membro                                         Membro 


