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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 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 20/07/2021, com início às 08:00 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 e 2. Notas Técnicas. 3. Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 

junho/2021.4. Acompanhamento das Recomendações do COAUD.  

I     –    PARA CIÊNCIA: 

1. Relativamente ao item 1 acima, Nota Técnica DIAFI/GECOF nº 038/2021/O – ABGF – 

Destinação de Recursos registrados no Balanço Patrimonial como Reserva Estatutária,  por 

se tratar de assunto de competência privativa da Assembleia Geral de Acionistas, o Comitê 

tomou conhecimento da proposta de capitalização dos recursos registrados no Balanço 

Patrimonial como Reserva Estatutária e sugeriu que fosse incorporada na referida Nota 

Técnica, o impacto nos Fluxos de Caixa Projetados da ABGF, considerando os cenários de 

capitalização do saldo da Reserva Estatutária, ora proposto pela administração, e também o 

de distribuição a título de dividendos, o que permitirá uma análise mais abrangente sobre o 

tema. 

2. Relativamente ao item 2 acima, Nota Técnica AUDIT/ABGF Nº 100/2021/O – 

Encaminhamento do Relatório de Auditoria do 1º Semestre/2021, os membros do COAUD 

tomaram conhecimento do Relatório Semestral de Auditoria Interna nº 001/2021, com as 

atividades desenvolvidas durante o período de 01.01.2021 a 30.06.2021 e autorizou seu 

encaminhamento para o Conselho de Administração. 

3. Relativamente ao item 3 acima, Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 

junho/2021: o Comitê tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna 

referente ao mês de junho de 2021. 

II    –   PAUTA PERMANENTE:  

4.  Acompanhamento das Recomendações do COAUD: i) contrato de prestação de 

serviços de auditoria independente com a BDO – os membros do COAUD tomaram 

conhecimento, por meio de relato do Gerente Executivo Administrativo e Financeiro, que a 

minuta do 3º Termo Aditivo de Renovação do Contrato entre a ABGF e a BDO RCS Auditores 
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Independentes, referente a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias e anual, já 

foi recebida pela Companhia e submetida à Gerência Executiva Jurídica para 

avaliação/manifestação quanto aos aspectos jurídicos. Registrou que, após essa avaliação 

pelo GEJUR, serão colhidas as assinaturas dos membros da Diretoria Executiva e enviada 

cópia, por meio eletrônico para os membros do COAUD, bem como acrescentou que, com 

relação ao 2º Termo Aditivo com a BDO, a Gerência Jurídica da ABGF orientou documentar 

formalmente o histórico das tratativas realizadas para o cumprimento dos itens que não foram 

entregues, e abrir um processo administrativo para tratamento e resolução das pendências 

existentes. Diante do exposto, o Comitê reiterou a necessidade de ser informado, com a maior 

brevidade possível, sobre as providências tomadas, a fim de encerrar definitivamente as 

pendências da BDO Auditores Independentes junto a ABGF com relação às entregas do 

contrato; II) seguro de responsabilidade civil – beneficiários: o Comitê de Auditoria tomou 

conhecimento da resposta à consulta efetuada à Secretaria de Coordenação e Governança 

das Empresas Estatais - SEST, acerca da inclusão dos membros do Comitê de Auditoria 

como beneficiários do seguro de responsabilidade civil – D&O contratado pela ABGF e que o 

assunto será submetido à deliberação do Conselho de Administração quanto ao seu 

encaminhamento.  

Encerramento: às 09h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 03 de agosto 

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                                   Hélio do Vale Ribeiro 

                            Membro                                         Membro 


