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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 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 24/01/2022, com início às 09h00, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams). 

Quórum/Presença: Quórum atingido, com as presenças dos membros do COAUD: Estela Maris Vieira 

de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros.  O Sr. Rafael Bicca Machado, Presidente, justificou 

sua ausência. 

Ordem do dia: 1. Relatório de Atividades da Auditoria Interna/ABGF – dezembro/2021; 2. BDO Entregas 

Pendentes; 3. Adequações da ABGF à LGPDA; 4. Canais de Denúncias; 5. Acompanhamento das 

Recomendações do COAUD; 6. Módulo Perfil de Pessoal das Estatais – PPE Criação de Caixas de e-

mails p/ Conselheiros e membros do COAUD; 7. Ofício Circular SEI nº 5078/2021/ME – Formulários de 

Avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria; 8. Controle de Atividades do Comitê de Auditoria, 

exercício 2021; 9. Atas de Outros Colegiados.  

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

1) Relativamente ao item 1, o Comitê tomou conhecimento das atividades desempenhadas pela Gerente 

Executiva de Auditoria Interna, Sra. Mara Martins durante o mês de dezembro de 2021.   

II – PAUTA PERMANENTE: 

2) Relativamente ao item 2, : o Representante da BDO RCS Auditores Independentes S.S., Sr. Fabiano 

de Oliveira Barbosa informou ao Comitê sobre a entrega das Cartas BDO nºs 111/2022 de 10.01.22, 

080/2022 de 10.01.22, 079/2022 de 10.01.22 e 078/2022 de 10.01.22, ao Gerente de Contabilidade, Sr. 

Luiz Carlos, contendo os seguintes Relatórios de Auditoria: A) de Revisão dos Tributos Indiretos do 4º 

Trimestre de 2019; B) de Revisão dos Tributos Indiretos do 4º Trimestre de 2020; C) de Revisão de 

Tributos Diretos de 2020; D) Revisão de Tributos Diretos 2019. O Comitê recomendou para a BDO 

atualizar as datas do Cronograma de Entrega dos Relatórios Pendentes e enviar para os membros do 

Comitê de Auditoria. O Sr. Fabiano confirmou para o Comitê que apesar da BDO RCS Auditores 

Independentes ainda não ter emitido os relatórios referentes à Folha de Pagamento dos exercícios de 

2019, de 2020 e de 2021, os mesmos, quando formalmente emitidos, não apresentarão informações 

inesperadas e/ou desalinhadas com os relatórios emitidos ou a serem emitidos relacionados com os 

exames das Demonstrações Financeiras dos respectivos exercícios. . O representante da BDO RCS 

Auditores Independentes acrescentou que o item 4.2. inciso II, do Contrato nº 018/2019, referente aos 

“Relatórios de Revisão semestral da base de cálculo do INSS e FGTS – Folha de Pagamento”, exercícios 

2019, 2020 e 2021 serão entregues para a Companhia na segunda quinzena do mês de março/2022, bem 

como o item 4.2. inciso IV sobre os “Relatórios Anuais de revisão das obrigações acessórias integrantes 

do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) do exercício financeiro, com exceção das referidas no 

inciso III”, exercícios 2019, 2020 e 2021.      

3) Relativamente ao item 3, a Gerente Administrativa e Financeira, Sra. Adriana Crude Soares 

apresentou para o Comitê o relatório de Status do Projeto de Adequação da ABGF à LGPD em 

17/01/2022, projeto de implementação de adequação com a Consultoria Carvalho e Magalhães, 
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contemplando as atividades concluídas, em andamento e as planejadas ocorridas durante o mês de 

janeiro/2022. 

4) Relativamente ao item 4, o  COAUD ficou ciente que, durante o mês de janeiro/2021, não houve 

ocorrência de denúncias registradas nos canais da Comissão de Ética e da Ouvidoria. A Sra. Estela Vieira 

informou que não houve ocorrência de denúncia na caixa de correio eletrônica do Comitê de Auditoria 

(coaud@abgf.gov.br). 

5) Relativamente ao item 5, o COAUD realizou o acompanhamento das seguintes recomendações: i) 

Ataques Cibernéticos: ficou ciente que, na primeira reunião do COAUD, a ser realizada em fevereiro/2022, 

a GETEC realizará apresentação do estágio atual das medidas implementadas contra os ataques 

cibernéticos; ii) Contratação de consultoria externa para avaliação independente quanto a implementação 

da LGPD e medidas tomadas contra os Ataques Cibernéticos: que a contratação dos serviços de avaliação 

independente quanto a implementação da LGPD e medidas tomadas contra os Ataques Cibernéticos 

consultoria será objeto de pauta do COAUD tão logo concluído o processo de implementação, previsto 

para maio/2022.  

III - PARA CIÊNCIA:  

6) Relativamente ao item 6, a Gerente Administrativa e Financeira, Sra. Adriana Crude Soares relatou 

para o Comitê que as informações referentes ao PPE - Módulo Perfil de Pessoal da Estatais devem ser 

enviadas mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao de competência, e aplica-se a todas as 

Empresas Estatais Federais. Os dados requeridos contemplam todos os empregados cedidos, 

requisitados, afastados ou em licença de qualquer natureza e os detentores de cargos em comissão ou 

de funções gratificadas (inclusive os de livre provimento), bem como dirigentes e conselheiros, e devem 

refletir a situação cadastral dos empregados, dirigentes e conselheiros no último dia do mês de 

competência da informação. 

7) Relativamente ao item 7, o COAUD tomou conhecimento do recebimento do Ofício Circular SEI nº 

5078/2021/ME, o qual encaminhou os formulários de Avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria, 

elaborados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/SEST. 

8) Relativamente ao item 8, o COAUD o Gerente Executivo de Governança, Sr. Paulo de Tarso, 

apresentou para o Comitê a Planilha preenchida com as atividades realizadas pelo COAUD durante o 

exercício de 2021. 

9) Relativamente ao item 9, COAUD tomou conhecimento dos assuntos constantes das seguintes atas 

dos demais colegiados: a) DIREX – 351ª RO, 352ª RO, 353ª RO, 354ª RO, 355ª RO e 44ª RE, realizadas, 

respectivamente, em 15.10, 29.10, 16.11, 26.11, 09.12 e 18.11.2021; b) COFIS - 99ª RO, realizada em 

26.10.2021; e c) CONAD – 98ª RO e 99ª RO,  realizadas respectivamente em 30.09 e 27.10.2021. 

Encerramento às 10h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 24 de janeiro de 2022, às 

9h00, 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. 

 

            

  Estela Maris Vieira de Souza                                                  Valdir Augusto de Assunção 

                 Membro                                                                                        Membro 

  


