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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 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 01/09/2021, com início às 09:30 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. BDO. 2. Acompanhamento das Recomendações do COAUD. 3. Atas de 

Outros Colegiados. 

I    –   PAUTA PERMANENTE:  

1. Relativamente ao item 1 acima – BDO – Entregas Pendentes: o Gerente Executivo 

Administrativo e Financeiro Substituto informou que a BDO RCS Auditores Independentes foi 

notificada em 29.07.2021, por meio do Ofício nº 268/2021/ABGF, solicitando que fossem 

apresentadas as justificativas para o não cumprimento de algumas entregas dos itens 

contratados, por meio do Contrato 018/2019, celebrado entre as partes em 15.07.2019, e que 

também constam dos 1º, 2º e 3º aditivos, assinados respectivamente em 13.05.2020, 

15.07.2020 e 15.07.2021. Considerando que o Ofício ainda não foi respondido pela BDO, 

registrou que manteve contato com o Auditor Independente reiterando a urgência da resposta 

para resolução das pendências existentes. Diante do exposto o Comitê orientou que o 

mantenha informado sobre esse tema. 

2. Relativamente ao item 2 acima, Acompanhamento das Recomendações do COAUD: o 

Comitê tomou conhecimento de que: i) Seguro de Responsabilidade Civil – o Conselho de 

Administração orientou que a Companhia encaminhasse proposta de alteração do seu Estatuto 

Social de forma a abranger os membros do Comitê de Auditoria como beneficiários do Seguro 

de Responsabilidade Civil. Além disso, solicitou informação quanto à eventual impacto 

financeiro no custo da apólice de seguro em decorrência da possível inclusão dos membros do 

Comitê de Auditoria; ii) “Relatório da Matriz de Segregação para Mitigação de Riscos” que 

envolvem TI – a verificação das ações implementadas pelo  TI da Companhia será efetuada 

pela Auditoria Independente em conexão com seu exame de auditoria das demonstrações 

financeiras da ABGF; iii) Contratação de Consultor Tributarista – foram solicitados orçamentos 

de escritórios especializados com vistas a dar início aos procedimentos administrativos, para a 
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contratação de serviços para emissão de Parecer acerca da legalidade da suspensão do 

recolhimento complementar de 2,5% de contribuição patronal do INSS, conforme disposto na 

Nota Técnica DIAFI/GEAFI nº 092/2021/O de 18 de junho de 2021; iv) Investimentos em 

Segurança da Informação – a Diretoria Executiva autorizou a abertura dos procedimentos 

administrativos para a contratação de empresa para a prestação dos serviços de Antivírus e 

Firewall, conforme plano de investimentos aprovado pelo CONAD; e v) Mapa de Riscos: em 

atendimento à solicitação do Comitê de Auditoria sobre a inserção no Mapa de Riscos da ABGF 

de riscos decorrentes de potenciais ataques cibernéticos, a Diretoria Executiva deliberou, em 

sua 347ª reunião ordinária de 17.08.2021, pela inclusão de ação específica no Planejamento 

Estratégico 2022-2026, para a revisão/atualização do modelo de gestão de riscos, 

contemplando o referido tema. 

3. Relativamente ao item 3 acima – Atas de Outros Colegiados: os membros do COAUD 

tomaram conhecimento dos assuntos constantes das atas: i) DIREX - 344ª e 345ª RO, 

realizadas respectivamente em 05 e 21.07.2021; b) COFIS: 95ª RO, realizada em 29.06.2021; 

c) CONAD: 44ª e 45ª RE, realizadas respectivamente em 21.07.2021 e 02.08.2021. 

Encerramento às 10h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 14 de setembro 

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 

 


