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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 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 14/02/2022, com início às 09h00, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams). 

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

Presidente; Estela Maris Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros; Convidado: Sr. Octávio 

Bromatti, Presidente da ABGF.    

Ordem do dia: 1. Nota Técnica PRESI/GERIS nº 012/2022/O – Sistema Normativo – Política de Gestão de 

Riscos e Controles Internos – Revisão; 2. BDO – Entregas Pendentes; 3. Canais de Denúncias; 4. 

Acompanhamento das Recomendações do COAUD; 5. Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 

janeiro/2022; 6. Nota Técnica PRESI/GERIS nº 007/2022/O; 7. Nota Técnica PRESI/GERIS nº 007/2022/O; 

8. Relato do Presidente da ABGF.  

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

1) Relativamente ao item 1, a Gerente Executiva de Governança, Sra. Inez Passos relatou para o Comitê 

sobre a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, em atendimento à 

recomendação da Auditoria Interna. O Comitê autorizou o encaminhamento da proposta de revisão da Política 

de Gestão de Riscos e Controles Internos para deliberação do Conselho de Administração.   

II – PAUTA PERMANENTE: 

2) Relativamente ao item 2, Convidado pelo COAUD para participar da reunião, o representante da BDO 

RCS Auditores Independentes S.S., Sr. Fabiano de Oliveira Barbosa relatou para o Comitê que ainda estão 

pendentes entregar dois relatórios:  i) item 4.2. inciso II, do Contrato nº 018/2019, referente aos “Relatórios 

de Exame e Revisão semestral da base de cálculo do INSS e FGTS – Folha de Pagamento”, exercícios 2019, 

2020 e 2021; ii) item 4.2. inciso IV sobre os “Relatórios Anuais do exame e 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. Em reunião com a Administração da ABGF em 

11.02.2022 ficou acertado que os dois itens pendentes serão concluídos e entregues juntamente com o 

relatório de auditoria referente as demonstrações contábeis da ABGF do exercício findo em 31 de dezembro 

de 2021, a ocorrer em março/2022. O Sr. Fabiano Barbosa informou  que não devem surgir assuntos 

relevantes que requeiram a atenção deste Comitê, decorrentes da finalização dos relatórios mencionados 

acima  nos itens (i) e (ii). 

3) Relativamente ao item 3, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que durante 

o mês de fevereiro/2022, não houve ocorrência de denúncias registradas nos canais da Comissão de Ética e 

da Ouvidoria. Os membros do Comitê informaram que não receberam qualquer denúncia via caixa de correio 

eletrônico do Comitê de Auditoria (coaud@abgf.gov.br). 

4) Relativamente ao item 4, o Comitê realizou o acompanhamento das seguintes recomendações: i) Planilha 

de atividades do COAUD, exercício 2021; ii) Monitoramento dos Ataques Cibernéticos; iii) Contratação de 

especialista para auditoria interna com especialização  em TI, incluindo segurança da 

informação/conhecimento dos requerimentos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

III - PARA CIÊNCIA: 
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5) Relativamente ao item 5, a Gerente Executiva de Auditoria Interna, Sra. Mara Martins, relatou para o 

Comitê que no mês de janeiro/2022 realizou as seguintes atividades: i) elaboração do Relatório de Atividades 

de Auditoria Interna da ABGF– RAINT 2021; ii)  revisão do Manual de Auditoria Interna, porém foi solicitado 

uma breve pausa, para verificar a necessidade de adequação à Lei nº 13.709/2018 – GPD; e iii) gozo de 

período de férias.  A Sra. Mara Martins informou que na próxima reunião do Comitê, em 07.03.2022 

apresentará o status das recomendações de auditoria interna. 

6) Relativamente ao item 6, a Gerente Executiva de Governança, Sra. Inez Passos relatou para o Comitê 

sobre o Relatório de Conformidade nº 02/2021/GERIS/ABGF, que realizou a avaliação de conformidade da 

documentação e controles das operações de Seguro de Crédito à Exportação (SCE) em relação as normas 

vigentes, relativo ao 1º semestre de 2021.  

7) Relativamente ao item 7, a Gerente Executiva de Governança, Sra. Inez Passos relatou para o Comitê 

sobre a proposta de revisão da Norma de Relatório Integrado de Gestão (RIG) código 

PRESI/GERIS/NOR/011/0, a fim de adequá-lo à legislação em vigor.    

8) Relativamente ao item 8, o Presidente da ABGF, Sr. Octávio Bromatti relatou para o Comitê sobre: i) o 

Contrato de Prestação de Serviços com a União para o Seguro de Crédito à Exportação (SCE); ii) o pedido 

de desligamento do Sr. Paulo de Tarso Rodrigues, em virtude de pedido de aposentadoria, e que em 

cumprimento a legislação trabalhista vigente, foi necessário desligar-se da ABGF; iii) o Fundo de Estabilidade 

Rural, o Presidente Octávio Bromatti explicou que a Superintendência de Seguros Privados divulgou em 

abril/2021 decisão na qual as seguradoras que comercializam os seguros de penhor rural passam a estar  

desobrigadas de contribuir compulsoriamente para o FESR, bem como a criação de penhor rural sem 

cobertura do FESR; iv) o FGIE, a Diretoria Executiva tem mantido conversas com o Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR), coordenador do novo Fundo, conforme consta na nova redação do Artigo 

32-A da Lei nº 12.712/2012; v) a Diretoria Executiva está acompanhando as pendências da BDO RCS 

Auditores Independentes S.S., relativas aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 (detalhadas no item 2(i) e (ii) 

acima). Diante do relato do Presidente Octávio Bromatti sobre o desligamento do Sr. Paulo de Tarso 

Rodrigues, o Comitê aproveitou a oportunidade para registrar seus agradecimentos ao Sr. Paulo de Tarso, 

pelo trabalho e atuação assertiva e postura profissional, durante o tempo em que esteve na Companhia, 

reconhecendo sua grande contribuição para a Companhia.     

Encerramento às 10h10, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 07 de março de 2022, às 9h00, 

por videoconferência. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião eu, Inez Gonçalves 

Passos Ruediger  _______________________, lavrei a presente ata, em duas vias, de igual teor e forma. 

 

 

 

 

                Rafael Bicca Machado 
                                                                           Presidente 
 
 
    Estela Maris Vieira de Souza                                                             Valdir Augusto de Assunção 
                   Membro                                                                                                Membro  


