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COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA 

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020 

ATA DE REUNIÃO Nº 264

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na
forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 16:15h, por videoconferência, o Conselho de
Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima sexagésima quarta
reunião, a qual foi presidida pelo Presidente do Conselho, Alexandre Vidigal de Oliveira, e contou com a
presença da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agostino e dos Conselheiros Esteves Pedro Colnago, Diretor-
Presidente da CPRM, Fernando Antônio Freitas Lins e Cássio Roberto da Silva. O Conselheiro Geraldo
Medeiros, em função de compromissos urgentes, não participou da reunião. Atuou como Secretário João Batista
de Vasconcelos Dias Júnior, chefe da Secretaria Geral da CPRM (SEGER). Também participaram da reunião,
em seu todo ou em determinados momentos, a chefe da SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni, e o Analista em
Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu
início à reunião, onde foram abordados os seguintes assuntos:

i) Apreciação das Minutas das Atas CA 258, 260 e 261. As minutas das Atas CA 258, 260 e 261 foram
aprovadas pelo Conselho e serão disponibilizadas para assinatura no Sistema Eletrônico de Informação – SEI.

ii) (Processo SEI nº 48038.000057/2020-60) - Programa Anual de Trabalho 2021 (PAT 2021) e Atualização
do Plano Estratégico para o período 2021-2025. O Conselho de Administração apreciou e aprovou a
atualização do Plano Estratégico para o período 2021-2025 e o Programa Anual de Trabalho 2021 (PAT 2021),
conforme apresentação feita pela chefe da SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni. Após a apresentação do PAT 2021,
o Conselheiro Fernando Lins comentou que ao olhar-se para o orçamento pode-se ver a CPRM como Serviço
Geológico do Brasil, onde a questão mineral abrange cerca de 20% do orçamento. Segundo a Conselheira Lilia
Mascarenhas verifica-se um aporte de recursos de terceiros nas outras áreas, devendo-se trabalhar também a
busca por tais recursos junto ao setor mineral. O Conselheiro Esteves Colnago, Diretor-Presidente da CPRM,
comentou a busca contínua por recursos de outras fontes, tal como o Acordo com a Vale para o desenvolvimento
de projetos de P, D & I em Carajás Oeste. Mencionou também o Acordo com o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento que aportará recursos na área de TI para o Pronasolos. O Conselheiro Cássio Roberto
comentou que a participação da folha de pagamentos no orçamento está em torno de 60%, o que para uma
empresa da natureza da CPRM é bem razoável. O Conselheiro Fernando Lins sugeriu incluir no quadro
orçamentário os recursos recebidos da ANA, cerca de 30 milhões, pois mesmo destacando ser um recurso de
terceiros, melhoraria mais ainda o perfil orçamentário. Sugeriu ainda estudar a viabilidade de recebimento dos
valores pagos pelas análises para água mineral através de uma Fundação de Apoio, o que possibilitaria o
investimento destes recursos na própria CPRM. Quanto à atualização do Plano Estratégico, o Conselheiro
Fernando Lins sugeriu acrescentar nas tabelas os resultados dos três anos anteriores (2018, 2019 e 2020) das
metas / indicadores, o que daria uma boa visão ao leitor da evolução recente. Segundo ele, na área da DHT



12/03/2021 SEI/CPRM - 0447054 - Ata de Reunião

https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=504407&infra_sistema=1… 2/3

considera-se como indicador o número de municípios alcançados, o que é bom, mas causaria mais impacto se
fosse utilizado o número de pessoas alcançadas pelo indicador. Em sua opinião, no caso da DGM a utilização do
número de municípios não reflete bem a atuação. Segundo a chefe da SUPLAN, a metodologia para definir,
levantar e medir o impacto da atuação da CPRM é bastante complexa, tanto que a EMBRAPA contratou uma
consultoria externa para auxiliá-la na confecção de seu Balanço Social. No caso da CPRM, por questões
orçamentárias, a construção da primeira versão do Balanço Social será efetuada na Casa. O Conselheiro Cássio
Roberto comentou ser muito difícil estabelecer um indicador social para o levantamento geológico. De acordo
com a Conselheira Lilia Mascarenhas, existem na CPRM alguns profissionais que possuem uma bagagem de
economia mineral e poderiam trabalhar nestes indicadores. O Presidente Alexandre Vidigal comentou a
necessidade de divulgar e ampliar o conhecimento sobre a atuação da CPRM na sociedade, principalmente entre
os formadores de opinião. O Conselheiro Esteves Colnago informou que a CPRM está contratando uma
consultoria em comunicação para elaborar um Plano, mas enquanto isto não se concretiza, solicitou à ASSCOM
levantar líderes de opinião e atuar para melhorar a comunicação com eles.

iii) Outros Assuntos: a) O Secretário João Dias informou que o Conselho de Administração terá realizado 30
(trinta) reuniões em 2020. b) O Conselheiro Cássio Roberto parabenizou a equipe da SUPLAN pelo trabalho e
pela evolução que vêm sendo observada naquela área. O Presidente Alexandre Vidigal comentou sobre a
diferença de penetração social entre a EMBRAPA e a CPRM. Por fim, parabenizou e agradeceu a apresentação
da Chefe da SUPLAN.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às 18:15, solicitando-se ao Secretário a
lavratura da presente Ata.

 

ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho
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Conselheira
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Conselheiro

FERNANDO ANTONIO FREITAS LINS

Conselheiro

CÁSSIO ROBERTO DA SILVA

Conselheiro

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR

Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral,
em 11/03/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINHO, Membro do
Conselho de Administração, em 11/03/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-Presidente, em
11/03/2021, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTONIO FREITAS LINS, Membro do Conselho de
Administração, em 11/03/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho
de Administração, em 11/03/2021, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIO ROBERTO DA SILVA, Membro do Conselho de
Administração, em 12/03/2021, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten�cidade, informando
o código verificador 0447054 e o código CRC 1E614F46.
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