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ATA DA 17a REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, 
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO 

 
 

 
Data/hora/local: 17.05.2022 (de maneira virtual). 

Presença: Juliana Maria de Almeida Barros, Membro CONAD e Presidente deste 

“Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPESR”, Estela Maris 

Vieira de Souza, Membro do COAUD e Pedro Maciel Capeluppi, Membro do Conselho 

de Administração             da ABGF, e membros deste Comitê. 

Ordem do dia: 1. Análise da proposta de Política de Pessoal, para ocupantes de cargos 

de livre provimento ABGF; 2.Análise final do cadastro do indicado à titular não 

estatutário da área de Auditoria Interna.  

Deliberação: ITEM 1. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da 

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF, à vista da 

Nota Técnica DIAFI/GAFIN nº 069/2022/O, encaminhada por e-mail em 10.05.2022, 

acompanhada de parecer jurídico opina, à unanimidade, favoravelmente pela proposta 

de Política de Pessoal, para ocupantes de livre Provimento na ABGF, autorizando seu 

encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação; ITEM 2.O Comitê de 

Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Agência Brasileira Gestora de 

Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF, à vista (a) da Nota Técnica 

PRESI/GEGOV nº 076/2022/O, encaminhada por e-mail em 10.05.2022, acompanhada 

de parecer jurídico (b) de que foi realizada seleção para o cargo e escolhida indicada com 

as seguintes expertises: i) foi integrante do Comitê de Auditoria da ABGF de março/2018 

a abril/2021, conhecendo dessa forma os processos da ABGF; ii) possui experiência com 

auditoria e fiscalização, atuando como Conselheira Fiscal e como membro de Comitê de 

Auditoria no Instituto Viva Cidadania, na Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e 

na Financiadora de Inovação e Pesquisa (FINEP); iii) é especialista na atuação das 

camadas de controles internos, gestão de riscos e integridade; e iv) cumpre integralmente 

os requisitos mínimos para o cargo, elencados na Portaria CGU nº 2.737/2017, (d) que 

foram realizadas pesquisas em relação a reputação do funcionário, as quais se encontram 
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no link:  https://webmail.abgf.gov.br/home/seger@abgf.gov.br/Briefcase/INDICADOS/VERA%20

LUCIA%20DE%20MELO; (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 Vera Lúcia de Melo o cargo de Gerência Executiva de 

Auditoria Interna, responsável pela área de Auditoria Interna, com mandato a se iniciar 

em 01.07.2022, após a aprovação do Conselho de Administração e da Controladoria Geral 

da União (CGU).  

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, nos termos do parágrafo único do art. 10 

da Lei nº 13.303/2016 e dos §§ 1º e 2º do art. 21 do Decreto nº 8.945/2016, na qualidade 

de Presidente deste Comitê e seu Ponto Focal, Juliana Maria de Almeida 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 Maria de Almeida Barros 
Presidente e Ponto Focal 

 

 
   

Pedro Maciel Capeluppi                                                       Estela Maris Vieira de Souza 
Membro do Comitê   Membro do Comitê 
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