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EXTRATO DA ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 14/09/2021, com início às 09:00 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.  

I - PAUTA PERMANENTE:  

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

Administrativo e Financeiro Substituto relatou para o Comitê que, no dia 13.09.2021, a ABGF 

recebeu da BDO RCS Auditores Independentes resposta ao Ofício nº 268/2021/ABGF, 

enviado em 29.07.2021, o qual solicitava informar as justificativas para o não cumprimento de 

algumas entregas previstas no contrato de prestação de serviços com aquela Empresa. Foi 

apresentada ao Comitê uma análise comparativa dos questionamentos efetuados com as 

respostas apresentadas pela BDO Auditores Independentes, ficando o Gerente de 

Contabilidade responsável por examinar o seu conteúdo e encaminhar a resolução do tema 

em questão. O Comitê solicitou que o mantenha informado sobre esse tema.  

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

tomou conhecimento de (o): i) Contratação de Consultor Tributarista – cronograma de 

atividades abrangendo as etapas  para a contratação de serviços para emissão de Parecer 

Tributário acerca do recolhimento de DARF complementar de 2,5% de INSS patronal, 

suspenso a partir de maio de 2021. O Comitê orientou que fossem inseridos elementos no 

objeto de contratação que envolvam capacitação técnica, conhecimento especializado e 

experiência comprovada considerando a natureza do evento em questão; ii) Ataques 

Cibernéticos: que, em atendimento a solicitação do Comitê, a GETEC realizará na 87ª reunião 

ordinária do COAUD, programada para o dia 05.10.2021, apresentação sobre as medidas 

adotadas pela ABGF no enfrentamento contra os Ataques Cibernéticos, adotadas pela ABGF. 

O Comitê orientou que esse objeto fosse ampliado inserindo o tema segurança de informação, 

notadamente as questões que envolvem LGPD. 
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3. Outros Assuntos: a) Encerramento de Gestão: Em virtude do término do prazo de 

gestão do Sr. Hélio do Vale Ribeiro no Comitê em 29.09.2021, os membros do Comitê 

registraram os agradecimentos pelo trabalho e dedicação durante os anos em que esteve no 

COAUD, reconhecendo a sua postura profissional e a grande capacidade técnica.   

Encerramento às 10h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 5 de outubro 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 

 


