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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 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 21/05/2021, com início às 14h00 horas, por videoconferência (Plano 

de Contingência/ABGF). 

Quórum/Presença: Quórum atingido, com as presenças dos membros do COAUD: 

Rafael Bicca Machado, Presidente; Estela Maris Vieira de Souza, e Hélio do Vale 

Ribeiro, Membros. 

Ordem do dia: 1. Atas de Outros Colegiados. 2. Notas Técnicas. 3. Auditoria 

Independente. 4. Acompanhamento das Recomendações. 

 I     –  PARA CIÊNCIA:  

1. Relativamente ao item 1 acima, os membros do COAUD tomaram 

conhecimento dos assuntos constantes das seguintes atas: a) 8ª AGO da ABGF, 

realizada em 28.04.2021 e solicitaram que o Comitê fosse mantido informado sobre o 

andamento da recomendação da União, acionista da ABGF, que solicitou para a 

Diretoria da Companhia realizar análise de destinação do saldo existente na Reserva 

Estatutária, em razão da sua extinção quando da reformulação do Estatuto Social da 

Companhia; b) 339ª RO e 37ª RE, realizadas, respectivamente, em 19.04.2021 e  

23.04.2021. 

2. Relativamente ao item 3 acima, os membros do Comitê tomaram 

conhecimento sobre a manifestação da BDO RCS Auditores Independentes 

demonstrando interesse em prorrogar o Contrato nº 018/2019 com a ABGF e 

solicitaram que a proposta de ajuste no escopo/entregas do contrato seja submetida 

previamente ao Comitê. 

II    –  PARA MANIFESTAÇÃO:  

3. Relativamente ao item 2 acima: i) Nota Técnica PRESI/GERIS nº 068/2021/O - 

Relatório de Gestão da ABGF 2021, exercício 2020: os membros do COAUD 

aprovaram o encaminhamento do Relatório de Gestão da ABGF 2021, exercício 2020, 

para deliberação do Conselho de Administração; ii) Nota Técnica AUDIT ABGF nº 

079/2021/O - Relatório de Auditoria nº 002/2021 – Auditoria em Prestação de Contas 

Anual – Exercício de 2020: os membros do COAUD tomaram conhecimento das 

recomendações efetuadas pela Auditoria Interna à administração da ABGF e do 



Pág. 2 de 1 Extrato da Ata da 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 21/05/2021. 
 

Relatório de Auditoria nº 002/2021, que trata de auditoria em Prestação de Contas 

Anual, exercício 2020, e aprovaram o seu encaminhamento para deliberação do 

Conselho de Administração; iii) Nota Técnica DIAFI/GECON nº 077/2021/O – ABGF – 

Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2021: os membros do COAUD –  após 

apresentação pela Gerência de Contabilidade das demonstrações contábeis 

intermediárias da ABGF relativas ao 1º trimestre de 2021 e considerando a 

manifestação da BDO RCS Auditores Independentes, por intermédio de seus 

representantes, que comunicaram que as demonstrações intermediárias do 1º 

trimestre de 2021 foram elaboradas de acordo com a NBC TG 21 (R4) / CPC 21 (R1) 

e a IAS 34, bem como não observaram nenhuma ressalva a ser destacada –, 

recomendaram que as Notas Explicativas fossem ajustadas, de forma inserir como 

evento subsequente a publicação, no dia 19.05.2021, da Medida Provisória nº 1.052, 

que autoriza a União a criar fundo para financiar projetos de concessão e PPP, cujo 

instrumento será criado a partir da reestruturação do FGIE, bem como solicitaram 

que, nas próximas demonstrações trimestrais, intermediárias e anuais, a Gerência de 

Contabilidade passe a segregar os valores relativos a tributos a recuperar/compensar 

do ativo circulante do não circulante. Após essas considerações e os ajustes 

efetuados, os membros do COAUD manifestaram-se favoravelmente ao 

encaminhamento das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2021 para 

deliberação do Conselho de Administração, bem como ratificaram a obrigatoriedade 

de participação dos auditores independentes nas reuniões do COAUD, quando da 

apreciação das demonstrações trimestrais, intermediárias e anuaís. 

III – PAUTA PERMANENTE:  

4.  Acompanhamento das Recomendações do COAUD: os membros do COAUD 

tomaram conhecimento das recomendações realizadas nas 75ª, 76ª e 77ª RO do 

Comitê.  

Encerramento: às 15h25, ficando agendada reunião ordinária para 1 º  d e  

j u n h o  d e   2021, às 14h00 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 


