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EXTRATO DA ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  (COAUD) 

 

Data/hora/local: 13/06/2022, 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. 

Ordem do dia: 1. BDO – Entregas Pendentes; 2. Canais de Denúncias; 3. Acompanhamento das 

Recomendações do COAUD; 4. Atas de Outros Colegiados; 5. Participação na 107ª reunião ordinária 

do Conselho Fiscal.  

I –  PAUTA PERMANENTE: 

Relativamente ao item 1, o representante da BDO RCS Auditores Independentes S.S, Sr. Fabiano 

Oliveira informou para o Comitê que foram entregues à administração da ABGF, os seguintes 

documentos: a) Relatório de Controles Internos do FGIE, exercício 2019; b)  Relatório de Controles 

Internos do FESR, exercício 2019; c) Relatório de Controles Internos do FGIE (via física/encadernada), 

posição junho/2020; d) Relatório de controles internos (via física/encadernada), posição de 

dezembro/2020; e) Demonstrações Financeiras da ABGF e dos fundos administrados de 

dezembro/2021 (física/encadernada); f) Relatório de revisão trabalhista 2021; g) Relatório de revisão 

de tributos DIRETOS e indiretos 2021; h) Relatório de revisão de ECD/ECF. O Sr. Fabiano também 

relatou que a situação identificada como recorrente durante o exercício de 2021, refere-se à incerteza 

da ABGF quanto à continuidade operacional, em virtude da sua inclusão no Programa Nacional de 

Desestatização (PND), em 05/09/2019 por meio do Decreto nº 10.007/2019, bem como a indefinição 

do modelo de privatização. Dessa forma a BDO Auditores Independentes recomenda que a ABGF: i) 

continue avaliando a sua capacidade de continuidade operacional, e elabore planos de ações futuras, 

incluindo ações junto aos acionistas, para que a Companhia continue operando; ii) revise seu 

planejamento estratégico tão logo seja definido o modelo de desestatização; iii)  manter atenção com 

relação ao pedido de enquadramento previdenciário protocolado junto à Secretaria da Receita Federal, 

relativo ao reconhecimento da não incidência da contribuição previdenciária adicional de 2,5% sobre 

a folha de salários, indeferindo o pedido de ressarcimento impetrado; iv)  empregue a ferramenta de 

checklist na revisão tributária, obrigações acessórias, pela Gerência de Contabilidade, como forma de 

melhorar os controles de apuração. Diante do exposto o Comitê solicitou para o Gerente de 

Contabilidade, Sr. Luiz Carlos atualizar o cronograma de controle dos prazos de entrega dos relatórios 

de auditoria independente para o período 2022/2023, e sinalizar com a cor verde o material que já foi 
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entregue pela auditoria independente.  

Relativamente ao item 2, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até 

o dia 13.06.2022, 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). 

Relativamente ao item 3, O Comitê realizou o acompanhamento das suas recomendações.   

II-  PARA CIÊNCIA:  

Relativamente ao item 4, o Comitê tomou conhecimento dos assuntos constantes das seguintes atas 

dos demais colegiados: a) CONAD: 105ªRO, 52ªRE, 53ªRE e 54ªRE, realizadas respectivamente em 

28.04, 15.03, 04.04 e 13.04.2022; b) DIREX: 365ªRO e 49ªRE realizadas respectivamente em 03.05 e 

09.05.2022. 

Relativamente ao item 5, O Comitê tomou conhecimento da data e horário da 107ª RO COFIS, que 

se realizará no dia  28.06.2022 às 10h30. 

Encerramento: nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h10, ficando agendada a 

próxima reunião ordinária para 20 de junho de 2022, às 9h00, presencialmente na sede da Companhia 

em Brasília/DF. Para fins legais e de direito, na qualidade de Secretária da reunião eu, Inez Gonçalves 

Passos Ruediger  __________________________, lavrei a presente ata. 

 

 

 

 
             Rafael Bicca Machado 

             Presidente 
          
     Estela Maris Vieira de Souza                                            Valdir Augusto de Assunção 
                       Membro                                                                   Membro 
  


