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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 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

 

Data/hora/local: 12/11/2018, com início às 09:10 horas, na sede da ABGF, no Setor 

Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, 10º andar, Sala de Reunião 2, Edifício  

Corporate Financial Center, 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 

Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre e respectiva manifestação da Auditoria 

Independente; 3. 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)  para 

conhecimento e análise preliminar deste Colegiado as minutas de Nota Técnica (NT)   

e de Termo de Referência (TR) concernentes à “contratação de auditoria   

independente para exame das demonstrações contábeis da Agência Brasileira  

Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A – ABGF e dos Fundos por ela 

administrados, de forma tal que o COAUD aguardará o oportuno envio de versões 

documentais (tanto da NT quanto do TR) mais avançadas/aperfeiçoadas para daí se 

manifestar em caráter conclusivo; (b) proposta de pauta para esta reunião do COAUD 

com documentos para a Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 3º 

Trimestre e respectiva manifestação da Auditoria Independente. 

 

2. Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras do 3º Trimestre e 

respectiva manifestação da Auditoria Independente: Após análise do material 

encaminhado pela Empresa, em sua versão final, este Colegiado, após discussões 

internas, deliberou assim manifestar-se junto ao CONAD/ABGF sobre as 

Demonstrações Contábeis e Financeiras do 3º Semestre da Companhia. 
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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 a “Carta de Instruções do COAUD/ABGF 

à Auditoria Independente” foi novamente verificado que a Maciel Auditores S/S, 

empresa atualmente contratada para prestação de Auditoria Independente à ABGF, 

ainda não respondeu a este Comitê as questões iniciais que lhe foram propugnadas   

na referida “Carta”, em que pese o largo prazo transcorrido e as reiteradas tratativas 

sobre o tema junto à mesma Maciel, efetivamente justificando assim, na forma do  

Contrato havido entre a ABGF e aquela Empresa e bem assim nos termos da 

legislação civil e societária, a devida expedição de notificação administrativa formal 

pela ABGF à Maciel Auditores S/S, cuja instigação será formulada por este COAUD.  

 

4. Outros assuntos: Não foram tratados pelo COAUD, nesta oportunidade, itens 

diversos a título de “outros assuntos”.  

 

Encerramento: às 13:30 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o 

dia 26 de novembro, 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 

 


