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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 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 15/06/2021, com início às 08h15 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. Nota Técnica. 2. Relatório de Auditoria Interna – maio/2021. 3. Atas 

de Outros Colegiados. 4. Acompanhamento das Recomendações do COAUD. 

I     –    PARA CIÊNCIA: 

1. Relativamente ao item 1 acima, Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 086/2021/O – 

Prorrogação da vigência do Contrato nº 018/2019, celebrado c/ a BDO RCS Auditores 

Independentes, c/ supressão de 5,52%, por doze meses, os membros do COAUD 

tomaram conhecimento, mediante relato do Gerente de Contabilidade, sobre uma 

minuta de termo aditivo, contendo os entregáveis e respectivos prazos que deverão 

compor a documentação que trata da renovação do contrato com a BDO RCS 

Auditores Independentes. A respeito dessa proposição, o Comitê recomendou que a 

Gerência de Contabilidade: i) validasse previamente com a BDO RCS auditores 

independentes as documentações a serem entregues pela Contratada com os 

respectivos prazos; e ii) após sua validação, retornasse para que o COAUD possa 

apreciar e manifestar acerca desse assunto antes de efetivada a prorrogação do 

contrato. Relativamente à proposta de prorrogação, o Comitê de Auditoria solicitou 

que o Gerente de Contabilidade, efetuasse ajustes pontuais no documento anexo à 

Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 086/2021/O, e manifestou favoravelmente ao seu 

encaminhamento para deliberação pelo Conselho de Administração.  

2. Relativamente ao item 2 acima, os membros do COAUD tomaram 

conhecimento, por meio de relato da Gerente Executiva de Auditoria Interna, sobre; i) 

a conclusão do Relatório de Auditoria do Relatório de Gestão do exercício de 2020, 

objeto de encaminhamento ao Conselho de Administração em sua 42ª RE, realizada 

no dia 02.06.2021. Informou que, após realização de ajustes pontuais pela ABGF 

solicitados pelos conselheiros no referido Relatório de Gestão, o Conselho de 

Administração aprovou sua publicação no sítio da ABGF; ii) emissão de pareceres 
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pela Auditoria Interna sobre a solicitação de pagamento de ex- Conselheiro, que foi 

desligado no mês de abril/2021 e sobre o pagamento de Diárias e Passagens; iii) 

aprovação pela Controladoria Geral da União – CGU de sua recondução ao cargo de 

Gerente de Executiva de Auditoria Interna da ABGF para o período de 01.07.2021 a 

30.06.2022; iv) sua participação nas reuniões virtuais na ABGF com a participação do 

Presidente da ABGF e nos treinamentos realizados pela Gerência de Gestão de 

Riscos e Conformidade sobre Integridade e Ética na Gestão. 

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

conhecimento dos assuntos constantes das atas dos seguintes colegiados: i) DIREX – 

340ª e 341ª RO, realizadas, respectivamente, em 06 e 18.05.2021 e 38ª RE, realizada 

em 13.05.2021; ii) COFIS –  92ª RO, realizada em 25.03.2021.  

II    –   PAUTA PERMANENTE:  

4)  Acompanhamento das Recomendações do COAUD: o Comitê realizou o 

acompanhamento das suas recomendações para as áreas da ABGF. 

Encerramento: às 09h00, ficando agendada a  p r ó x i m a  reunião ordinária para 

0 6 de j u l h o 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 


