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ASSEMBLÉIA GERAL

Ala üa Assemhiüia Geral Ordinária da Companhia
dc Descnvolvimeiilo dos Vales do São Francisco e

Parnaiba, realizada no dia 19 de abril de 2016. às

quinze horas.

Às quinze horas do dia 19 dc abril dc 2016. na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, n" 104.
no térreo do Edificio Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte - Quadra 601.
Conjunto "1", Brasilia-DF. presente a totalidade do capitai social, na pessoa da Procuradora
Liana do Rego Motta Veloso, representante da União, designada pela Portaria n" 81 1. dc 10 dc
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União dc 11 dc novembro dc 2015, realizou-
se em primeira convocação a Assembléia Geral Ordinária da Companhia de Desenvolvimentt)
dos Vales do São Francisco c Parnaiba - Cudevasf, empresa pública, constituída sob a forma dc
sociedade anônima. CKPJ 00.399.857/0001-26, NIRE (SEDE) 53 5 0000031-3, vinculada ao
Ministério da Integração Nacional, nos termos do Decreto n" 8.258. de 29 de maio dc 2014.
publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio dc 2014. convocada pelo Ofício n"
51/2016/PGFN-CAS. datado de 11 dc janeiro dc 2016, para deliberar sobre:
a) relatório anual da administração - 2015:
b) demonstrações contábeis do exercício de 20! 5:
c) fixação da remuneração global a ser paga aos administradores da Empre.sa. no período
compreendido entre abril dc 2016 a março dc 2017; c
d) eleição e/ou autorização para manutenção dos membros dos Conselhos dc Administração c
Fiscal. ,

Estavam presentes o Presidente da Codevasf, Felipe Mendes de Oliveira: o representante do
Ministério da Integração Nacional no Conselho Fiscal, Irani Braga ^tuos. (titular):, a ,-,v
representante da Secretaria do Tesouro Nacional no Conselho Fiscal. Lilian Maria Cordeirt) há ,"%■
Chefe da Secretaria dc Órgãos Colegiados, Vânia Elizabete de Oliveira. -
A União, com base nos Pareccrcs da Procuradoria-Gcrai da Fazenda Nacional - PGFN, da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN c do Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais - DEST (processo n" 10951.000222/2016-11) votou:
1) pela aprovação do Relatório dc Administração e das Demonstrações Contábeis referentes

ao cxercicio dc 2015, com a ressalva constante do parecer dos auditores externos,
ratificada pela STN, e com a observância da recomendação do DEST. constante da Nota
Técnica n" 3602/2016-MP, de 4 de abril de 2016, no sentido dc que o prejuízo apurado em
2015 seja absonúdo pelas reservas de lucros e o saldo remanescente, de RS
1.084.631.159,13, deverá ser registrado na conta "Prejuízos Acumulados", em razão do
disposto no art. 189 da Lei n° 6.404, de 1976:

2) pela eleição, como membros do Conselho Fiscal, na qualidade de representantes do
Tesouro Nacional, de IJLIAN MARIA CORDEIRO. Funcionária Pública. n"

05.
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