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COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

EXTRATO DE ATA DA 6ª REUNIÃO DE 2021

I – Data, horário e local: 12 de fevereiro das 10h às 11h por videoconferência.

II – Membros participantes da reunião: Juliano Couto Gondim Naves, Ana Flávia

Bastos Guedes Resende, Carlos Moraes de Jesus e Marco Aurélio Sobrosa Friedl.

Foram registradas ausências, em razão das férias, da Sra. Cátia Gontijo Rezende e do

Sr. Mauro Rodrigues Uchôa, por motivos de saúde.

III – Ordem do dia: examinar o processo de indicação do Sr. Rafael Bicca

Machado para a função de Conselheiro de Administração, como membro

independente, em substituição ao Sr. Cristiano Rocha Heckert.

IV – Registro: o Comitê de Elegibilidade opina pelo preenchimento dos requisitos

para a indicação do senhor Rafael Bicca Machado para a função de Conselheiro de

Administração no Serpro, desde que sanadas as ressalvas registradas nos itens

3.1 (substabelecimento das ações na condição de advogado das entidades autoras

contra a União no Supremo Tribunal Federal até o momento da posse) e 3.2. (avaliar

possível conflito de interesse devido à atuação como Conselheiro de Administração da

empresa VG8JV Tecnologia S.A. cuja descrição da atividade econômica principal e

secundária são similares às do Serpro). Além disso, com base no art. 14 do Estatuto

do Serpro, que trata do quantitativo de membros indicados pelo Ministério da

Economia e de membros independentes, o Comitê opina que o indicado ocupe a vaga

de membro independente, que encontra-se vaga, em razão de renúncia

apresentada pela Sra. Ivanyra Maura de Medeiros Correia e não a vaga de indicado

do Ministério da Economia, em substituição ao Sr. Cristiano Rocha Heckert, conforme

consta no Ofício.
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V - Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Elegibilidade presentes.

Juliano Couto Gondim Naves
Coordenador do Comitê de Elegibilidade

Renata Pinheiro Gonsalves
Secretaria-executiva do CE
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