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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Comitê de Elegibilidade 

 

 

Ata 55ª Reunião do Comitê de 

Elegibilidade da Codevasf, realizada no dia 

17 de maio de 2022, às quatorze horas. 

Às quatorze horas do dia 17 de maio de 2022, através do aplicativo WhatsApp, realizou-se a 

55ª reunião do Comitê de Elegibilidade da Codevasf, constituído pelas Deliberações nº 16/2018 

e nº 12/2020 e com base no inciso III da Deliberação nº 53/2021, de 29 de novembro de 2021, e 

no item 19 da Ata da 316ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 3 de 

maio de 2022,  sob a presidência de Carlos Henrique da Silva Marques, com a participação dos 

membros Marcelo Guimarães de Carvalho, Albert Bartolomeu de Sousa Rosa e Geraldo 

Gregório dos Santos. O membro Antônio Luiz de Oliveira Corrêa da Silva não participou da 

reunião por estar de férias. 

ORDEM DO DIA:  

 Análise de documentação do Sr. José Lopes de Sousa, indicado como membro titular do 

Conselho Fiscal como representante da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Foi analisada a documentação do Sr. José Lopes de Sousa, CPF nº 258.945.791-04, indicado 

como membro titular do Conselho Fiscal como representante da Secretaria do Tesouro 

Nacional, onde o Comitê opinou, por unanimidade, pela ausência de óbices sobre o 

preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 13.303/2016, assim como pelo atendimento 

aos requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do Inciso III do artigo 56 do Decreto nº 

8.945/2016. 

 

 Análise de documentação do Sr. Ricardo Botelho, indicado como membro suplente do 

Conselho Fiscal como representante da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Foi analisada a documentação do Sr. Ricardo Botelho, CPF nº 911.927.736-91, indicado como 

membro suplente do Conselho Fiscal como representante da Secretaria do Tesouro Nacional, 

onde o Comitê opinou, por unanimidade, pela ausência de óbices sobre o preenchimento dos 

requisitos dispostos na Lei nº 13.303/2016, assim como pelo atendimento aos requisitos 

previstos na alínea “a” do Inciso III do artigo 56 do Decreto nº 8.945/2016. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão.  Eu, Luciana Narimatsu Ribeiro, lavrei a 

presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e demais 

membros. 

 

 

Luciana Narimatsu Ribeiro Carlos Henrique da Silva Marques  

Secretária  Presidente 

  
Albert Bartolomeu de Sousa Rosa Geraldo Gregório dos Santos 

Membro Membro 

  
Marcelo Guimarães de Carvalho  

                            Membro  
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