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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 

ATA DA 12a REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, 
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO 

 

Data/hora/local: 17.02.2022 às 09hs, em reunião por videoconferência. 

Presença: Juliana Maria de Almeida Barros, Presidente e Ponto Focal deste 
“Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – PESR” 
e Membro do CONAD; Estela Maris Vieira de Souza, Membro do CPESR e 
do COAUD; e Pedro Maciel Capeluppi, Membro do CPESR e do Conselho de 
Administração da ABGF. 

Ordem do dia: 1. Análise final do cadastro do indicado à titular não 
Estatutário das áreas de i) Compliance, Conformidade e Controles Internos, ii) 
Gestão de Riscos e iii) Ouvidoria.  

Deliberação: O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 

R emuneração da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 

Garantias S.A. – ABGF, à vista (a) da Nota Técnica PRESI/GEGOV nº 

020/2022/O, encaminhada por e-mail em 10.02.2022, acompanhada de parecer 

jurídico (b) de que Foi realizada seleção para o cargo e escolhido funcionário já 

lotado na ABGF e com as seguintes expertises: i) participou na construção dos 

sistemas de ERP e de negócios da ABGF, como analista de negócios; ii) é 

especialista em mapeamento de processos; ii) participou dos estudos para a 

implementação da LGPD na ABGF; e iv) possui experiência com aplicação de 

matrizes de segregação de funções e gestão de riscos, bem como com verificação 

de conformidades, (c) que possui formação voltada para a área da Tecnologia da 

Informação, (d) que foram realizadas pesquisas em relação a reputação do 

funcionário, as quais se encontram 

no link:  https://webmail.abgf.gov.br/home/seger@abgf.gov.br/Briefcase/Certid%

C3%B5es ; (d) que as pesquisas retornaram a existência de dois processos no 

TJDFT, os quais foram esclarecidos pelo indicado; (e) as pesquisas pelo nome do 

indicado não retornaram nada que pudesse desabonar a sua indicação, opina, 

à unanimidade, que presumindo-se como verdadeiras as informações 

declaradas e os comprovantes apresentados, favoravelmente à indicação 

de Jefferson David dos Santos Maia o cargo de Gerência de Gestão de Riscos e 

Conformidade, responsável pelas áreas de i) Compliance, Conformidade e 

Controles Internos, ii) Gestão de Riscos e iii) Ouvidoria na ABGF.  

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião, nos termos do inciso ‘h’, 
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do parágrafo 2º do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, 
Sucessão e Remuneração, na qualidade de Membro deste Comitê e seu Ponto 
Focal, Juliana Barros, os demais membros Estela Maris Vieira de Souza e Pedro 
Maciel Capeluppi, lavramos a presente Ata em duas 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


