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ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 63a Reunião Ordinária do Comitê de

Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no
dia 12 de janeiro de 2021, às 16 horas e 30 minutos.

Às 16 horas e 30 minutos do dia 12dejaneiro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-
se a 63a 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 Trematore.

I - ORDEM DO DIA

1) Cl n° 15/2020 - Ouvidoria - Informações acerca da denúncia de fraude em processos
licitatórios para contratação de empresa de vigilância.

2) Cl n° 16/2020 - Ouvidoria - Informações acerca da denúncia para contratação de softwares.

3) Cl n° 500/2020 - Consad/AU - Informações acerca da denúncia para contratação de
softwares.

O Comitê tomou conhecimento das informações apresentadas nos itens 1, 2 e 3 e solicita a
participação da Auditoria Interna, Ouvidoria, Corregedoria e Secretaria de Riscos na reunião
dodia 18 defevereiro para tratar sobre o acompanhamento e ações que estão sendo adotadas
pela Codevasfem relação às investigações em curso.

4) Cl n° 501/2020 - Consad/AU - PAINT 2021 - O Coaud tomou conhecimento do PAINT
2021, observando o atendimento das recomendaçõesfeitas previamente pelo Comitê no que
tange ao alinhamento estratégico dos trabalhos daAuditoria Interna à estratégia da empresa,
considerado o Plano Anual de Negócios para 2021, a revisão do Plano Estratégico
Institucional (PEI), bem como as revisões do PETI e PDTI aprovados pela alta administração.
Considerando a ampliação do território de atuação e da importância da Companhia no
processo de articulação para o desenvolvimento integrado e sustentável das suas regiões de
cobertura, bem como a previsão de realização de concurso público, o COAUD recomenda que
seja avaliada a possibilidade de robustecimento da estrutura da Auditoria Interna, afim de
dotá-la de recursos suficientes à plena atuação da 3a Linha de Defesa e o conseqüente
fortalecimento da Governança Corporativa da CODEVASF.

5) Resolução n° 1048/2020 - Apreciar e submeter ao Comitê de Auditoria Estatutário e à
aprovação do Conselho de Administração, conforme Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Cfls. 415 a 416V Resultado oor Fornecedor ífl. 417) e homologação do Pregão Eletrônico n°






