
Minislcrio do Desenvolvimento Rcgioniil - MDR
Companiii:) de Dcscnvolvinicnto dos Vnics do São Francisco e do Parnaiba

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Alii da 288" rcunirio cxtraordinsíria do Conselho de

Administravrio da Codcvasf, realizada cm 04 de
agosto de 2020, às 9 horas.

As nove horas do dia 04 de agosto dc 2020, na sala de reuniões da Diretoria nxecuiiva. no 4°

andar do Edifício Deputado Manoel Novaes, localizado no SGANWorte - Quadra 601.
Conjunto 'T, Brasília-DF, realizou-se a 288" Reunião Ordinária do Conselho de Administração
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - Codcvasf.

empresa pública, constituída sob a forma dc sociedade anônima. CNP.I 00.309.857/0001-26.

NIRb (SEDE) 53 5 0000031-3. sob a presidência dc Domingos Romeu Andreatia.
representante do Ministério de Minas e Energia. Estavam prc.scnlcs Marcelo .Andrade Moreira
Pinto. Diretor-Presidcntc da Codcvasf; .lônathas Assunção Salvador Nery de Castro,
representante do Ministério da Infraestrutura; e Sônia Mariza Alves de Souza, representante do
Ministério da Agricultura, Pecuária c Abastecimento. Participou por teleconferência Francisco
Soares dc Lima .Umior. representante do Ministério da Economia; e por videoconferência Maria
da Conceição da Silva, representante dos empregados da Codevasf.
Participaram, também, como convidados, o Chefe da Auditoria Interna, André Gusmão T. dc
Oliveira; o Chefe da Assessoria Jurídica, Saulo Sérvio Barbosa; c por videoconferência, o
membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Fabricio A. de Souza Martins.

Dedarculci aberta ci sessão, foiJustificada a aii.Kncia do Presidente do Consad. Cláudio Xavier
Seejelder Filho que se encontra de férias.

l)A'í? seqüência, foi assinada a Ata da 287" reunião extraordinária do Conselho de
Administração.

Recondução dos atuais membros da Diretoria Executiva da Codevasf Esta reunião .se deu
extraordinariamente para dar legitimidade à Diretoria Executiva para que tome as ações que
.são necessárias para garantir a .saúde da empresa e dos empregados, uma vez que o prazo do
mandato se encerra em 10 de agosto de 2020.

Na primeira parle da reunião, o Chefe da Auditoria Interna e o Presidente do Coaud
apre.sentaram seus pareceres e foram esclarecidas algumas dúvidas do Colegiado conforme
abaixo:

a) Recondução do Diretor Napoleão Casado Arnaud Neto: O Chefe da Auditoria Interna e
o Chefe da Assessoria Jurídica esclareceram que no momento da unificação do mandato
em 2018 iniciou-se o primeiro mandato do Diretor pois o me.smo tomou pos.se antes da
vigência da Lei n" 13.303/2016.

b) Aprovação prévia da Casa Civil constante da Ata do Comitê de Elegibilidade: O Chefe {
da A.s.sessoria Jurídica entende que não há fragilidade ne.s.se processo, nenhum óbice L
jurídico à recondução uma vez que há um oficio expresso do MDR chancelando os nomes
da Diretoria Executiva.

c) Au.sência do Direlor-Presidenie no momento de voiação rejerente ao .seu cargo: O
Cheje da A.s.ses.soria Jurídica confirmou a nece.s.sidade da au.sência do Direlor-Presidente
neste momento de votação.
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