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RESPOSTA - CODEVASF
Brasília, 06 de janeiro de 2012

Diante  dos  questionamentos  apresentados  ao  Ministério  da 
Integração Nacional seguem as respostas:

1 - Desde quando Sr. Clementino ocupa presidência da companhia? 
R: O Sr. Clementino não é presidente da Codevasf, mas sim diretor desde 2006 
da área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, estando respondendo, 
nos termos do estatuto social, interinamente pelas funções da Presidência em 
razão da exoneração unilateral do presidente Sr. Orlando Cezar da Costa 
Castro, por ser o Sr. Clementino o Diretor mais antigo no exercício das funções.
2 - Se é fato, como noticiado hoje, que Clementino ocupa o cargo "por força do 
estatuto"?

R: Sim, como o Senhor Clementino é o Diretor da CODEVASF mais antigo, 
nomeado em 2003, e o cargo de Presidente está vago desde jan./2011, o 
Estatuto da CODEVASF determina que ele assuma a Presidência. 

3 - Se é fato que Clementino colocou o cargo à disposição em 3 de janeiro de 
2011? Qual a razão de ter feito este pedido? 
R: O cargo foi colocado à disposição no dia 03 de janeiro de 2011 justamente 
em razão da posse do novo Governo Federal, eis que o Sr. Clementino foi 
nomeado como Diretor da CODEVASF em 2003 pelo governo anterior.

4 - Se não houve indicação do ministro Fernando Bezerra, e, ainda que 
respaldado pela lei, a presença de Clementino na presidência da importante 
companhia ligada ao Ministério da Integração não caracteriza deslize ético e 
também conflito de interesse? O mais adequado não seria Clementino afastar-
se no período do irmão ministro?
R: O Sr. Clementino fora nomeado para o cargo de Diretor da CODEVASF em 
2003, portanto não há qualquer deslize ético ou conflito de interesse por, além 
de estar cumprindo a obrigação – que cumpriu com essa obrigação, colocando 
o cargo à disposição em 03/Jan./2011, reiterado em 30/Ago./2011, inexiste 



qualquer irregularidade ética no exercício da função, na forma do artigo 4º. do 
Decreto 7.203/2011.

5 - Sobre reportagem publicada a respeito de compra aquisição de cisternas, 
qual a razão de Petrolina ter sido o município beneficiado com maior número 
dessas unidades? 
R: A CODEVASF existe em sete (7) Superintendências Regionais e uma (1) em 
implantação (Montes Claros, Bom Jesus da Lapa, Petrolina, Aracaju, Penedo, 
Juazeiro, Teresina e, por último, São Luis). Contratualmente, as cisternas serão 
entregues nas sedes das Superintendências. O Município de Petrolina receberá 
somente 2.658 cisternas. O restante será distribuído em todo o estado da Bahia 
e de Pernambuco.

6 – O Sr. Clementino é filiado a algum partido político? Em caso positivo, qual?
R: É filiado ao PSB-BA.
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