
CODEVASFl Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco edo Parnaíba

DELIBERAÇÃO N° 18/2021
Brasília, 29 de março de 2021.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

frKrSDEvSV°LVITTO D°,S VALES °° SÃ° ^NC.ASÇCO°E UO1AKINAIBA - CODEVASF, no uso de suas atnbu.ções, e tendo em vista adeliberação do
Conselho de Administração, adotada em sua 297» Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de
Stan° 8KR/fmT ^Ta ,° dÍSp°f "° inciso °. arti8° 60 do Estatuto aprovado pelo
maóZJül!A l 6T° d£ 20H- PUb'ÍCad° no Diári0 0ficial da Uniao ^ 30 de
3fe abrM 1 9n 7raR °/° °''me, ^ *" Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em

u 1t^l ' 8de ag0St° d£ 20'7' 23 de ma,'f° de 2018- 21 ^ fevereiro de 20?0 11 de
abri de 2018 8de abril de 2019 e 15 de abril de 2020. e publicadas no Diário Oficial da
2W2019e2oS20. ' ^^ ^^ WW2°2°- mi- 2»

RESOLVE:

2022 (V Etapa) DÍr^TO1^^ ^ ^T* "?AN 202,(3" Etapa) ePAN **&>*>*vttcn a Z]' pagS\49 f 70' elaborado em atendimento ao artigo 23, § Io, inciso Ida Lei n°
f' deAd,VUnh° d£ 2°16' a° anÍg° 37' §^ inciso l d0 Dec-to tf 8945 de 27de^embro de 2016, eao artigo 6o, ineiso III do Estatuto Soeial da Codevasf vigente com base

na Nota Técnica n° 05/2021 - AE/GPF/IJPP Hp h hp ™ j ^t ^ ' m Dase59500 0007V,/?n?n ai At/uiyui 1, de 15 de março de 2021, do processo n°3^00.0007,6/2020-41 que propõe ainclusão dos projetos eatividades com recursos inscritos
IS' totalizando 1278 projetos eatividades aserem monitorados em 2021 'com
ÍS22SS^^ (PkLu A+RCSt0S aPagar) preVÍSta P™ °«***> novaioi total de R$ 4.258.02^.488,20 (quatro bilhões duzentos ecinqüenta eoito milhões vinte e
ties m,l quatrocentos eoitenta eoito reais evinte centavos) ePAN Preliminar^S7* Etam>
com previsão orçamentária de R$ 429.925.480,00 (quatrocentos e"v nSE
novecentos e vinte cinco mil quatrocentos eoitenta reais).

IGOR MONTEZpMA SALES FARIAS
Presidente do Coijselho de Administração

Resolução n" 343/2021
Processo n° 59500.000736/2020-41


