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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 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 
(COAUD) 

 
Data/hora/local: 01/06/2021, com início às 13h30 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. Auditoria Independente. 2. Acompanhamento das 

Recomendações do COAUD.  

I    –    PARA CIÊNCIA:  

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

conhecimento, mediante relato do Gerente Executivo Administrativo Financeiro da 

ABGF, que a BDO RCS Auditores Independentes manifestou interesse em renovar o 

Contrato nº 018/2019. Considerando que, compete ao Comitê de Auditoria opinar 

sobre a contratação ou substituição de auditoria independente, bem como realizar a 

supervisão da efetividade do seu trabalho, os membros do Comitê registraram 

concordância com a continuidade na prestação de serviços de auditoria 

independente pelo auditor atual, bem como ratificaram a necessidade de que seja 

detalhadamente revisto o escopo do contrato firmado com a BDO, a fim de que (a) 

sejam excluídos do escopo requerimentos de trabalhos de auditoria que não se 

coadunem às necessidades da ABGF e dos Fundos por ela administrados e/ou que 

comprovadamente não serão feitos, à luz das características da Companhia; (b) seja 

incluso, de forma pormenorizada, os entregáveis para cada trabalho descrito no 

escopo ajustado do contrato e seus correspondentes prazos de entrega.  Nessa 

esteira, o Gerente de Contabilidade efetuou uma explanação para o Comitê sobre os 

relatórios que deveriam ter sido emitidos pela auditoria independente e aqueles que 

deveriam ser ajustados na repactuação do contrato. Em face do exposto, e à luz da 

recomendação antes feita, o Comitê reiterou à Gerência de Contabilidade sua 

recomendação para que, quando do termo aditivo do Contrato nº 018/2019, sejam 

observados: i) quais serão os relatórios necessários para a Companhia e Fundos por 
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ela administrados, que deverão ser elaborados e entregues pela BDO Auditores 

Independentes e seus respectivos prazos de entrega pela contratada; ii) as 

justificativas necessárias sobre os relatórios contratados e não entregues pela BDO, 

conforme os dois aditivos anteriores, cabendo consultar a Gerência Jurídica da 

ABGF sobre a forma adequada de tratar essas entregas não realizadas; e iii) a 

segregação do escopo do trabalho de auditoria independente e entregáveis, 

relatórios, que são específicos da ABGF, daqueles referentes aos fundos por ela 

administrados. 

II    –  PAUTA PERMANENTE:  

2. Acompanhamento das Recomendações do COAUD: os membros do 

Comitê tomaram conhecimento da Planilha de Acompanhamento das 

Recomendações do COAUD. 

Encerramento: às 14h30, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 15 de 

junho de 2021, às 9h00 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 
                       Membro 

Hélio do Vale Ribeiro 
Membro 


