
MinÍKlcrio dri [}csi.'ii\'(jlvii!K:nl(i Rc^iiinal- MDR
Oitiipiuiliia (Ic Descintdvimcnlo dos Vales do São Fraticisco c ilo Farnaiba

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ala (Ia 290" remiião «rdinária do Conscllio de

AdniinislraçrKi da Codevasf, reaü/.ada em 28 de
scletnliro de 20211, às 13 horas e 30 minutos.

As 13 horas c 3(1 minulo.s tio dia 2S de sciomhio de 2020. na saia dc i'ciini<3c.s da [i)irotoria

üxccutiva. no 4" andar do ndiTicio l)e|iuiado Manoel Novaes, localizado no SCiAN/Norlc -
Quadra 601. Conjiinlo Hrasília-llí-'. reali/ou-sc a 290' Reunião Ordinária do Conselho de

.Adminislravào da Companhia de Dcsenvoh imcnio dos Vales do São Francisco e do 1'arnaíha -

Codevasf. empresa pública, consliiiiida sob a forma dc .sociedade anônima. CNPJ

1)0.399.857/0001-26. NIRIri (SFDii) 5.3 5 000003 1-3. sob a presidência de Cláudio Xa;icr
Seefelder Filho, rcprcsenlaiite do Ministério de Desenvolvimento Regional, listavam presenlcs
Marcelo Andrade Moreira Fimo. Direlor-Prcsiileiite da Codevasf: .Sfmia Mariza Alves de

Souza, representanlc do Ministério da .Agricultura. Pecuária e .Abastecimenlo: e Huclides

Randcira de Sinizíi Neto. reprosentanlc do Ministério da Infraesinilura. Participaram por
videoconferência Dotningos Romeu Andrealia. rcprc.seniaiitc do Ministério dc Minas c
F.itergia; .Vlaria da Conceição da Silva, reprcscnlanie dos empregados da Codevasf: e Francisco
Soares de Uma .iimior. repre.scníante do Ministério da iieonomia.

Participaram, também, como convidados, o Cliefe da Asscssoriu .luridiea. Saulo Sérvio

Barbosa: e o Prcsitlenle do Comitê de Auditoria lèstatuiário Fabricio .A. de Souza Martins.

Dedaivíla aheria a .ve.v.ví/o. Idiiidh /jo.v.vc lüiclitlcs Baink-ini da S(iuz<i \'cI(í. hrasi/aini. nafiira!
do João Passoa/l'B. anjiL-nhcira civil, casiuio. redime dc co)iniii!iõo loiol da hcns. CPF n"

caricira idcnridodc

^^^^||||^^^|||||||||||||||||||||^^
IKirti compor o Coiise/ho dc Adminwração dii empresa como rcprcsenhinie do Ministcrio da

Injrcicslrmiira. a ser homoiir^ada pela .l.s.\em/)/eia (leral.

1)\a sciiitência. foi assinada a .-ha da reuniào da Conselho de .■Idminislraçcio.

2)CT it" 228/2ü2()-C:isec - Proxádcncias adotadas ctii relação à Resolução CCiPAR n" 23 - O
Coíe^iado tomou conhccimen/o das iiilormaçòes apreseníadas. O Direíor-Presidenlc iiiformoii
(pte está sendo preparado um croiio^iramu de atendimento à Resolução CGRAR sohrc as
211.(101) vií/as. Injormou ainda (pie o Plano da ('a.sec atende a todas as e.xipcncias com e.xceção
das 20.000 vidas, por i.xso entende (pte manter o plano atual è a melhor opção para a empresa
e emprei.^ados. Injormou também que Já e.xisle processo judicial movido pelo sindicato para
jle.xihiUzaçào da Resolução CGPAR n"23.

3)CI n" 238/2020-C'onsad/AlJ - Relatório de Acompanhamento de Auditoria Interna - 2"
trintestrc de 2020 - O Coicfiiado iiimoii conhecimento do relatório apresentado e suiieriii une a
.Auditoria Interna cobre relatórios men.stds das obras para melhor acompanhatne/uo.
4)Oficio n" 486/2020/ Gabineie-Sii-MDR - (Questionário Diagnóstico dc Ouvidorias
Vinculadas - Coüc\'asl - O ('olegiado tomou conhecimento do olicio ajtre.xenlado e encaminha
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