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ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 58a Reunião Ordinária do Comitê de

Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no

dia 22 de outubro de 2020, às 14 horas e 30 minutos.

Às 14 horas e trinta minutos do dia 22 de outubro de 2020, por meio de videoconferência,
realizou-se a 58a Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf sob a presidência de
Fabricio Antônio de Souza Martins, com a participação dos membros Lucas Resende Rocha
Júnior e Carla Alessandra Tremalore.

I - ORDEM DO DIA

1)Levantamento contendo quais são as partes relacionadas da empresa e um fluxograma de
como será o monitoramento e a operacionalização da Política de Transações com Partes
Relacionadas (Despacho PR/SC para Grupo de Trabalho).

Não houve manifestação. OCOAUD solicitou à Pli/SC que reitere opedido deposicionamento
ao GT.

2) Informações sobre Plano de Previdência - Fundação São Francisco (Cl n° 123/2020-PR/SC
para AA e PR/AJ).

O Comitê manterá o item no caderno de pendências aguardando manifestação da Área
Administrativa - AA.

3)Cl PR/AJ n° 116/2020. informações sobre Plano de Previdência - Fundação São Francisco.

O Comitê tomou conhecimento do posicionamento prestado pelo Jurídico, no sentido de não
haver decisões judiciais ou administrativas relacionadas a eventuais diferenças de reservas
matemáticas, haja vista a inexistência de demandas contra a CODEVASF relativas a passivo
adicional com a Fundação São Francisco, sendo considerada atendida a solicitação.

4)DevoIutiva da Contabilidade sobre o TR da Auditoria Independente (Cl n° 125/2020-PR/SC
para AA e PR/GB) - participação do Gerente Substituto de Contabilidade e Gerente Executivo
daAA.

Não houve manifestação. OCOAUD manterá o item do caderno de pendências.

5) Apresentação da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.

OSecretário Executivo da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, Fabricio Líbano,
realizou apresentação da área. mostrando a estrutura organizacional, competências e os
principais processos e projetos da Área.

6) Apresentação Corregedoria.

A Chefe da Corregedoria, Vanessa Costa Tolentino, realizou apresentação da área,
destacando a construção do plano de ação para atendimento às recomendações contidas no
Oficio n." 519/2020/Gabinete SE-MDR, de 18/09/2020 e a necessidade de elevação da
maturidade correcional da CODEAVSF. Ressaltou que foi constituído Grupo de Trabalho para
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