Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD
Ata da 65a Reunião Ordinária do Comitê de

Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no
dia 4 de fevereiro de 2021, às 14 horas.

As 14 horas do dia 4 de fevereiro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 65a

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) Apresentação da Fundação São Francisco de Seguridade Social - Em atendimento à

competência estatutária do COAUD, relacionada à avaliação da razoabilidade dos parâmetros
em que se fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial dos planos de benefícios
mantidos pela Fundação São Francisco, foi realizada apresentação pelo Diretor Superintendente
da Fundação, Manoel Geraldo Dayrell, Diretor de Benefícios, Sérgio Paulo de Miranda e
Diretor de Finanças, Marcos André Prandi, com dados atualizados na data-base dezembro de

2020. O Coaud solicitou à Fundação o envio do relatório anual do atuário Jessé Montello,
quando findos os trabalhos, bem como o da auditoria das demonstrações financeiras da
Fundação, ambos na data-base 31 de dezembro de 2020. Adicionalmente, o COAUD
recomenda que a Diretoria Executiva da CODEVASF e a Auditoria Interna dêem celeridade ao
cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR n° 9/2016, relacionados ao relatório de

auditoria interna periódica sobre as atividades da Fundação, a ser encaminhado à PREVIC pelo
CONSAD.

2) Deliberação CONSAD n° 7/2021 aprovando o Plano de Trabalho 2021 do Coaud - O

Comitê tomou conhecimento da Deliberação n° 7/2021, tendo reiterado sua solicitação à PR/SC
quanto ao acompanhamento do plano, conjuntamente com as respectivas áreas responsáveis
pela elaboração das informações, para que as matérias sejam disponibilizadas em tempo hábil.
3) Cl n° 3/21- Periodicidade dos Relatórios de Atividade da PR/SRC - O Comitê tomou

conhecimento da Cl e vai analisar o assunto na próxima reunião, para a qual solicitam a
participação do responsável pela PR/SCR.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Luciana Narimat/u Ribeiro, Secretária,
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros.
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