AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE
FUNDOS GARANTIDORES E G AR ANTIAS S.A. - ABGF
NIRE: 5350000520-0
CNPJ: 17.909.518/0001- 45
ATA DA 10a REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNER AÇÃO
Data/hora/local: 14.10.2021 às 17h00, em reunião por videoconferência.
Presença: Juliana Maria de Almeida Barros, Presidente e Ponto Focal deste “Comitê
de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPESR” e Membro do
CONAD; Estela Maris Vieira de Souza , Membro do CPESR e do COAUD; e Pedro
Maciel Capeluppi, Membro do CPESR e do Co nselho de Administração da ABGF.

Ordem do dia: 1. Análise final do cadastro do candidato selecionado por meio de
processo seletivo, co nd uzido pelo Conselho de Administração, para e xerce r o cargo
estatutário de membro do Comitê de Auditoria, Sr. VALDIR AUGUSTO DE
ASSUNÇÃO na Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias –
ABGF, em substituição ao Sr. Hélio do Vale Ribeiro.
Deliberação: O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração CPESR da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. –
ABGF, à vista (a) do que consta na documentação que lhe foi encaminhada pelo Sr.
VALDIR AUGUS TO DE ASSUNÇÃO, dirigido a esse CPESR, para acesso Integral do
processo das documentações ane xas, co nte ndo a indicação antes referida na ordem
do dia, (b) da avaliação preliminar i ndivid ualmente promovida e co leti vame nte
discutida, à distância, pelos Membros deste Comitê sobre

a documentação

retromencionada, das certidões encaminhadas pe lo Sr. Valdir A ug usto Assunção, e das
pesquisas feitas pelo próprio CPESR na inte rne t, em sites li vres de pesquisas, sobre s
indicado, disto resultando, com ciência e anuência de todos os Membros deste CPESR,
tudo co nfo rme documentação acostada ao registro admi nistrati vo interno desta Ata , (c)
da análise e discussão fi nal ha vida e ntre os Membros do CPESR nes ta mesma data, ,
todos esses elementos considerados à vista das disposições contidas na Lei nº
13.303/2016, no seu Regulamento (Decreto nº 8.945/2016), na Lei nº 6.404/1976 e no
Estatuto Social da ABGF, opina, à unanimidade, que presumindo-se como
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verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes apresentados, nos termos
da legislação a ntes referida, pela conformidade do processo de indicação e de
avaliação do Sr. VALDIR AUGUSTO DE ASSUNÇÃO ao cargo estatutário de membro
do Comitê de Auditoria da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e
Garantias – ABGF, com o preenchimento dos requisitos legais exigidos e ausência de
vedação, com o registro de que o indicado possui expe ri ência profissional reconhecida
em assuntos de contabilidade societária, em atendimento ao parágrafo 5º do art. 39 do
Decreto nº 8;945, de 27.12.2016, que dispõe o seguinte enunciado: “Os membros do
Comitê de Auditoria Estatutário devem ter experiência profissional ou formação
acadêmica compatível com o cargo, preferencialmente na área de contabilidade,
auditoria ou no setor de atuação da empresa, devendo, no mínimo, um dos membro
obrigatoriamente ter experiência profissional reconhecida em assuntos de contabilidade
societária”. Outrossim, os Membros deste Comitê registram e recomendam que o
indicado ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Agência Brasileira Gestora de
Fundos Garantidores e Garantias – ABGF, observe (em sua atuação no Comitê de
Auditoria da ABGF) os eventuais impedimentos pessoais e as possíveis situações de
conflito de interesse que possam decorrer de s uas anteriores e/ou atuais atividades
profissionais.
Encerramento: Nada mais ha ve ndo a tratar, a reunião, nos termos do parágrafo único
do art. 10 da Lei nº 13.303/2016 e dos §§ 1º e 2º do art. 21 do Decreto nº 8.945/2016,
na qualidade de Membro deste Comitê e seu Po nto Focal, J ulia na Barros, os demais
membros Estela Maris Vieira de Souza e Pedro Maciel Capeluppi, lavramos a presente
Ata em d uas vias de igual teor e forma que , depois de lida e aprovada, foi assinada
pelos Membros presentes.

Juliana Barros
Presidente
(Ponto Focal)

Pedro Maciel Capeluppi
Membro do Comitê

Estela Maris Vieira de Souza
Membro do Comitê
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