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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 08/10/2018, com início às 09:30 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. Análise das indicações do 

CONAD ao COAUD, conforme apontado na reunião daquele Conselho em 28/09/2018; 3. 

Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores recomendações e 

indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua competência; 4. Outros 

assuntos. 

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

última reunião: O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF e posiciou-se: (a) a 

Nota Técnica que encaminha o Relatório Auditoria nº 03/2018, referente à Prestação de 

Serviços concernente ao Seguro de Crédito à Exportação (SCE); (b) Nota Técnica que 

consubstanciou o Relatório Final do Grupo de Trabalho relativo aos Investimentos do 

Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE; (c) as deliberações havidas pelo CONAD em 

28/09/2018, com destaque para, no que diz respeito ao COAUD; e (d) a informação de 

que pedido da Superintendência Administrativa e Financeira, todas as demandas do 

COAUD sobre informações e/ou documentos de qualquer natureza junto àquela 

Superintendência deveria ser encaminhada, única e exclusivamente, à respectiva titular, 

por intermédio da GEGOV. 

 
2.  Análise das indicações do CONAD ao COAUD, conforme apontado na reunião 

daquele Conselho em 28/09/2018: o COAUD decidiu (a) alterar a sistemática de 

elaboração de suas atas, e (b) organizar-se para informe presencial ao CONAD em suas 

próximas reuniões. 

 

3.  Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 

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

competência: O COAUD verificou: (a) sobre o Procedimento de Avaliação/Autoavaliação 

das áreas operacionais do Sistema de Controles Internos/SCI da ABGF; (b) sobre o 
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Procedimento de Avaliação/Autoavaliação do Sistema de Controles Internos/SCI da 

ABGF a partir da perspectiva de seus Órgãos Gestores (Diretoria Executiva, Conselho 

Fiscal e Conselho de Administração) – Fase 2; (c) sobre a precedente indicação do 

COAUD no sentido que, para atendimento à determinação legal de que o COAUD 

diligencie pela criação de meio próprio para receber denúncias, fosse inserido no site da 

ABGF indicação do email institucional; (d) sobre a Carta de Instruções do COAUD/ABGF 

à Auditoria Independente”; e (e) sobre a precedente indicação da Superintendência 

Administrativa e Financeira de que estaria em produção a proposta de projeto 

básico/edital para a nova contratação de empresa de auditoria externa para atendimento 

à ABGF e aos fundos a ela vinculados. 

 

4.  Outros assuntos: 

Seguro de garantia de gestão aos administradores societários da ABGF e aplicação 

aos membros do COAUD:  indagou se a ABGF conta com alguma espécie de seguro 

(ou outra forma de garantia) em tutela/garantia aos atos lícitos de gestão dos seus 

administradores. 

 

Encerramento: às 12:30 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 

29 de outubro, às 14:00 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 

 


