
ÍÒDEVASFl Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Silo Franclseo e do Parnaiba

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ata da 284° reunião ordinária do Conselho de
Administração da Codevasf, realizada em 29 de
junho de 2020, às 14 horas e 30 minutos.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 29 de junho de 2020, na sala de reuniões da Diretoria
Executiva, no 4° andar do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte -
Quadra 601, Conjunto '*1 , Brasilia-DF, realizou-se a 284*'' Reunião Ordinária do Conselho de
Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pamailja -
Codevasf, empresa pública, constituída sob a forma de sociedade anônima, CNPJ
00.399.857/0001-26, NIRE (SEDE) 53 5 0ÜÜ0031-3, sob a presidência de Cláudio Xavier
Seefelder Filho, representante do Ministério de Desenvolvimento Regional. Estavam presentes
Marcelo Andrade Moreira Pinto, Diretor-Presidente da Codevasf; Sônia Mariza Alves de
Souza, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Jônathas
Assunção Salvador Nery de Castro, representante do Ministério da Infraestrutura; e Francisco
Soares de Lima Júnior, representante do Ministério da Economia. Participaram por
videoconferência e Domingos Romeu Andreatta, representante do Ministério de Minas e
Energia e Maria da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf.
Participaram, também, como convidados, o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. de
Oliveira; o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Scrvio Barbosa; e os membros do Comitê de
Auditoria Estatutário Lucas Resende Rocha Júnior e Fabricio A. de Souza Martins.

Declarada aberta a sessão, tomou posse o Conselheiro de Administração Francisco Soares de
Lima Júnior, representante do Ministério da Economia, bra.sileiro, divorciado, natural de
Mossoró/RN, Graduado em Arquitetura e Urbanismo e Pós-Graduado em Metodologia e
Projetos de Desenvolvimento Municipal e Urbano, CPF n" 268.684.237-72, carteira de
identidade n" 3244302-IFP RJ, residente à SQS 212 Bloco F ap. 104 - Brasilia/DF - 70.275-
060.

\)Na seqüência, foi a.ssinada a Ata da 283"reunião Ordinária do Conselho de Administração.

2; Cargo de Corregedor. Foi apresentada a Decisão n" 424/2020 com a designação da Chefe
da Corregedoria substituta que irá assumir a Chefia interinamente após o término do mandato
da atual chefe até a aprovação pela Sest da possibilidade de ocupação do cargo por peissoa
que não integre o quadro de empregados da Codevasf. A Conselheira Maria da Conceição,
considera que a ocupação do cargo de chefe da corregedoria, deverá ,ser ocupado somente por
profissionais do quadro de empregados da empresa. Solicita que seja feita Seleção Interna
para a ocupação deste e de outros cargos, possibilitando a Meritocracia e visando maior
motivação dos empregados e a busca da melhoria do clima organizacional da Codevasf.

Curso de Capacitação para Conselheiros de Administração e Fiscal. O Presidente do
Conselho informou que con.seguiu formatar com a CGU um curso gratuito para os
Conselheiros Fiscais e de Administração, sendo estendido para os membros do Coaud.

4) D&O Seguro. O Colegiado autorizou a Codevasf elaborar Termo de Referência e Edital na
forma e extensão do .seguro da Conab. Os documentos serão submetidos à apreciação do
Consad para definição das pessoas abrangidas (extensão) como também dos tipos de .seguros
que estarão embutidos, antes da realização do procedimento licitatório. y, ,
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