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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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

 

Data/hora/local: 06/08/2018, com início às 14:30 horas, na sede da ABGF, no Setor de 

Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco O, 11º andar, Brasília, Distrito Federal. 

Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de todos os membros do COAUD: 

Rodrigo Pereira de Mello, Vera Lúcia de Melo e Hélio do Vale Ribeiro. 

Ordem do dia: 1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF  

(especialmente pela GEGOV) desde a última reunião; 2. Acompanhamento dos anteriores 

encaminhamentos e das anteriores recomendações e indicações de providências do 

COAUD, nas matérias de sua competência; 3. Outros assuntos. 

 

1.  Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF desde a 

última reunião: O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF: (a) a demanda sobre 

quem seria o representante do COAUD no “Comitê de  Elegibilidade” da ABGF, 

deliberando este Colegiado pela indicação, nesta oportunidade, do Membro Rodrigo 

Pereira de Mello, devendo a referida representação ser posteriormente rotacionada entre 

os demais Membros deste COAUD; (b) demanda sobre possível reunião de atualização 

das atividades do COAUD e alinhamento das iniciativas de reorganização institucional em 

curso na Empresa do Presidente deste COAUD com o Diretor-Presidente da ABGF, 

ficando em princípio acordado para 20/08/2018; e (c) a informação do encaminhamento, 

pela Maciel Auditores Independentes por email do último dia 01/08/2018, do Relatório 

sobre Revisão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da ABGF de 2018 (ano-base 2017. 

 

2.  Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 

recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 

competência: O COAUD verificou: (a) que ainda estavam em curso de análise pela 

AUDIT/ABGF as observações que o COAUD lhe havia enviado por email de 17/07/2018 

sobre a proposta de novo “Manual de Auditoria Interna da ABGF”, incluindo os respectivos 

procedimentos doravante aplicáveis na relação entre a AUDIT, este COAUD e o CONAD; 

(b) articulação com a GECON/DIAFI/ABGF concernentes ao fechamento das 

Demonstrações Contábeis da ABGF do 2º Trimestre de 2018; (c) Procedimento de 

Avaliação/Autoavaliação das áreas operacionais do Sistema de Controles Internos/SCI 

da; e (d) entrevistas pessoais com as Titulares das Áreas Internas quanto informações 

específicas sobre suas formas de operação, suas principais atividades, suas forças de 

trabalho e suas estruturas de apoio, tanto físico quanto tecnológico. 
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3.  Outros assuntos: (a) O Membro do COAUD Hélio Ribeiro apresentou ao 

Colegiado, com fundamento na competência do COAUD descrita nos incisos I e II do §1º 

do art. 24 da Lei nº 13.303/2016, documento inicial com proposta de uma Carta de 

Instruções à Auditoria Independente, para balizamento (inclusive em atenção às suas 

competências e obrigações legais, regulamentares e regimentais) das atividades que 

devam vir a ser desenvolvidas pela atual e – se for o caso – de eventuais futuras 

empresas de Auditoria Independente. 

 

Encerramento: às 17:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 

20 de agosto, às 09:00 horas. Eu, Rodrigo Pereira de Mello, Presidente do COAUD, lavrei 

a presente ata. 

 

 

 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


