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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 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 05.10.2021, com início às 09h00.  

Quórum/Presença: Quórum atingido, com as presenças dos membros do COAUD: Rafael 

Bicca Machado, Presidente, e Estela Maris Vieira de Souza, Membro.  

Ordem do dia: 1. Nota Técnica; 2. Relatório AUDIT; 3. Aprimoramento Políticas e 

Procedimentos; 4. BDO; 5. Acompanhamento das Recomendações do COAUD; 6. Canais de 

Denúncias; 7. Atas de outros colegiados. 

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

1) Relativamente ao item 1 - Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 125/2021 – Relatório nº 004- 2021 

de Auditoria,  a Gerente Executiva de Auditoria Interna relatou sobre a realização de auditoria 

nos processos de compras e contratações de bens e serviços durante o exercício de 2020, com 

vistas ao atendimento do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2021 e  

registrou que foram emitidas recomendações para ajustes nas seguintes normas: i) 

DIAFI/SUAFI/NOR/003/02/O; e, ii) DIAFI/GELOG/NOR/003/02/O. Os membros do Comitê de 

Auditoria solicitaram à AUDIT que apresente regularmente a este Comitê, com início a partir da 

primeira reunião ordinária do mês de novembro/2021, planilha de controle das recomendações 

efetuadas pela AUDIT, compreendendo no mínimo informações tais como: sumário da 

recomendação efetuada, classificação de criticidade, área responsáveis, prazo para 

implementação de plano de ação corretivo, classificação, dentre outros que julgar necessário.  

2) Relativamente ao item 2 - Relatório de Atividades da AUDIT/ABGF – Agosto/2021,  a Gerente 

Executiva de Auditoria Interna apresentou a planilha das atividades desenvolvidas no mês de 

agosto de 2021, conforme previsto no PAINT 2021 e trabalhos adicionais efetuados por 

solicitação da Diretoria Executiva, pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho de Administração. 

Também informou que recebeu a Certificação da ISO 31000, que representa o reconhecimento 

formal do profissional em Gestão de Riscos conforme estabelecidos na norma ISO 31000.  

3) Relativamente ao item 3 - Correção ou Aprimoramento de Políticas, Práticas e 

Procedimentos Identificados no âmbito de suas atribuições, o Comitê solicitou que a Auditoria 

Interna avalie as políticas da Companhia quanto à necessidade de eventual revisão, e reporte 

oportunamente a este Comitê de Auditoria. 

II – PAUTA PERMANENTE:  
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4) Relativamente ao item 4, BDO, o Gerente Executivo Administrativo e Financeiro relatou para 

o Comitê que, no dia 23.09.2021, foi enviado para a BDO RCS Auditores Independentes S/S, 

o Ofício nº 268/2021/ABGF sobre o Contrato nº 018/2019 - notificação de descumprimento de 

cláusulas contratuais, e que aguarda resposta sobre cumprimento das pendências existentes. 

O Comitê solicitou que a Gerência Executiva de Governança convide para a próxima reunião 

ordinária representantes da BDO RCS Auditores Independentes S/S, para esclarecimento das 

pendências apontadas, bem como solicitou que fosse enviado, por meio eletrônico, o referido 

Ofício aos membros do COAUD.  

5) Relativamente ao item 5, o Comitê realizou o acompanhamento das suas recomendações 

para as áreas da ABGF, a saber: i) contratação de especialista tributário: o Gerente Executivo 

Administrativo e Financeiro efetuou relato sobre o estágio atual do processo para a contratação 

de prestador do serviço para emissão de Parecer Tributário acerca da contribuição patronal. O 

Comitê solicitou que, após a conclusão dos trabalhos de consultoria tributária, a Empresa 

contratada apresente seu resultado para conhecimento do Comitê de Auditoria; ii) Ataques 

Cibernéticos: a Gerência de Tecnologia realizará apresentação na reunião de 19.10.2021.  

6) Relativamente ao item 5, o Gerente Executivo de Governança informou que, em 

setembro/2021, nenhuma ocorrência de denúncia foi registrada nos canais do COAUD, da 

Comissão de Ética e da Ouvidoria.  

III - PARA CIÊNCIA:  

7) Relativamente ao item 7, os membros do COAUD tomaram conhecimento dos assuntos 

constantes conhecimento das seguintes atas dos demais colegiados: a) DIREX – 346ª RO e 

347ª RO, realizadas, respectivamente, em 03 e 18.08.2021. O Comitê solicitou esclarecimentos 

com relação ao item “3” da Ata da 347ª RO, que trata do Ofício 41824/2021-TCU/SEPROC 

sobre a pesquisa do Tribunal de Contas da União relativa ao Relatório Individual de 

Autoavaliação de Auditoria com vistas a avaliar a efetividade dos procedimentos de backup das 

organizações Públicas. O Gerente Executivo Administrativo e Financeiro informou  que essa 

pesquisa foi respondida pela Gerência de Tecnologia da Informação no próprio sítio eletrônico 

do TCU o Comitê solicitou que sejam encaminhadas para seu conhecimento e 

acompanhamento quanto a eventuais providências a serem adotadas, cópia dos ofícios 

encaminhados pelos Órgãos de Controle Externo endereçados à ABGF; b) COFIS - 96ª RO, 

realizada em 27.07.2021. Com relação ao item “6” da ata, que trata da apresentação das 

Certidões Negativas da ABGF referentes à regularidade Fiscal, Trabalhista, Fiscal Estadual e 

FGTS, do mês de junho de 2021, o Gerente Executivo Administrativo e Financeiro informou que 

a situação fiscal já foi regularizada, e que será encaminhada cópia da Certidão Negativa por 

meio eletrônico para os Membros do COAUD; e c) CONAD – 96ª RO realizada em 29.07.2021. 

IV - EXTRAPAUTA:  
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8) Proposta de Calendário de reuniões para o exercício de 202: o Comitê aprovou a proposta 

apresentada.  

9) Convite para a Diretoria Executiva participar de reunião: o Comitê  solicitou que fosse enviado 

convite para participação na segunda reunião do mês de novembro/2021.  

10) Convite para o Conselho Fiscal participar de reunião, o Comitê solicitou que fossem 

mantidas tratativas com os membros do Conselho Fiscal, com vistas a agendar a sua 

participação em reunião do Comitê de Auditoria.  

11) Elaboração de cronograma para apreciação das Demonstrações Contábeis e Financeiras 

de 2021: o Comitê solicitou à Gerência de Contabilidade apresentar até a primeira reunião do 

mês de janeiro/2022, cronograma estabelecido em conjunto com a BDO Auditores 

Independentes e demais áreas da ABGF, contemplando a elaboração e trâmite pelas instâncias 

decisórias competentes da Governança da ABGF, relativo às Demonstrações Contábeis do 

exercício social a findar em 2021.  

Encerramento às 10h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 19 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.  


