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ATA

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Ata da 66a Reunião Ordinária do Comitê de

Auditoria Estatutário da Codevasf, realizada no
dia 18 de fevereiro de 2021, às 14 horas.

Às 14 horas do dia 18 de fevereiro de 2021, por meio de videoconferência, realizou-se a 66a
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) Participação da Auditoria Interna, Ouvidoria, Corregedoria e Secretaria de Gestão de
Integridade, Riscos e Controles Internos para tratar do acompanhamento e ações que
estão sendo adotadas pela Codevasf em relação às investigações das denúncias de fraude
em processos licitatórios para contratação de empresa de vigilância e na contratação de
softwares.

• Ouvidoria: O Chefe da Ouvidoria, Leonardo Fortes Ferrer de Almeida, informou que não
houve nenhuma ocorrência relacionada às 2 denúncias. O Coaud solicitou o encaminhamento

do Relatório de Denúncias 2020 para conhecimento e que o Relatório Trimestral da Ouvidoria
seja apresentado ao Coaud antes de ser encaminhado ao Consad, de acordo com seu plano de
trabalho e fluxo estabelecido para os assuntos correlatos.

• Corregedoria: A Chefe da Corregedoria, Vanessa Costa Tolentino, informou que em relação à
denúncia da 3a SR, a Corregedoria não tomou conhecimento. Em relação à denúncia na
contratação de softwares, a Corregedoria abriu um processo de ofício, pediu acesso aos autos
para uma análise inicial e decidiu por instaurar uma Comissão de Investigação Preliminar
Sumária feito por meio da Decisão n° 27/2021, de 19/01/2021 da Presidência. O prazo para
apresentação do Relatório é de 180 dias. O Coaud acompanhará o resultado do trabalho, por
meio do relatório de gestão da Corregedoria.

• Secretaria de Riscos: O Chefe da Secretaria, Tadeu Marcos Fortes Leite, informou que a
Secretaria tomou conhecimento das denúncias pela mídia. Considerando os impactos no
ecossistema de integridade e a fim de evitar a assimetria de informações, o Coaud recomenda

à Direção da Companhia que, nos casos de ocorrências dessa natureza, haja o estabelecimento
de um fluxo de acionamento das seguintes áreas: Auditoria Interna, Gestão de Riscos,
Ouvidoria e Corregedoria.
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