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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e

Parnaiba, realizada no dia 18 dc abril dc 2019, às

dez horas.

Às dez horas do dia 18 de abril de 2019, na sala de reuniões dos Órgãos Colegiados, n° 103, no
térreo do Ediílcio Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Nortc - Quadra 601,
Conjunto "I", Brasília-DF, presente a totalidade do capital social, na pessoa do Procurador da
Fazenda Nacional Milton Bandeira Neto, representante da União, designado pela Portaria n°
128, de 07 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Ollcial da União de 11 de fevereiro de
2019, realizou-se em primeira convocação a Assembléia Geral Ordinária da Companhia dc
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaiba - Codevasf, empresa pública,
constituída sob a forma de sociedade anônima. CNPJ 00.399.857/0001-26, NIRE (SFJ)E) 53 5
0000031-3, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos do Decreto n°
8.258, dc 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014.
alterado conforme Atas das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas cm 13 de abril de
2017, 8 de agosto de 2017 e 23 de março de 2018, e Assembléia Geral Ordinária realizada em
19 de abril dc 2018; e publicadas, respectivamente, no Diário Oficial da União de 19/4/2017,
9/8/2017, 2/4/2018 e 23/4/2018. convocada pelo Oficio SEI n"
31/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME. datado de 14 dc janeiro dc 2019, para deliberar sobre o
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro dc 2018; proposta dc aumento do capital social da Companhia,
com integralização dos créditos e Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC,
recebidos no exercício de 2018; fixação de remuneração global a ser paga aos administradores
da Empresa, no período compreendido entre abril de 2018 e março de 2019; fixar os honorários
mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; lixar os honorários
mensais dos membros do Comitê de Auditoria; c eleição dc ADRIANA MEI.O ALVES para
compor o Conselho de Administração da empresa.
Estavam presentes a representante da Secretaria do Tesouro Nacional no Conselho Fiscal.
Lilian Maria Cordeiro: e a Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados. Luciana Narimatsu
Ribeiro. Tendo em vista a ausência dos membros da Diretoria, bem como dos membros do
Conselho de Administração, o representante da União assumiu a presidência da Assembléia
Geral.

A União, com base nos pareceres da Procuradoria-Gcral da Fazenda Nacional - PGFN, da
Secretaria do Tesouro Nacional - SfN e da Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais - SEST, autorizou o representante da União, na Assembléia Geral Ordinária
da Companhia dc Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - CODEVASF.
processo n° 10951.100165/2019-11, a votar:

1) pela aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme proposta
da administração da CODEVASF:

2) pela aprovação da proposta dc aumento do capital .social da Companhia, com
integralização dos créditos e Adiantamentos para Futuro Aumento dc Capital - AFAC.
recebidos no exercício de 2018, no valor original de R$ 427.087.359,55. passando o
capital social, após a capitalização do AFAC, para R$ 3.052.102.317,28, represcntad(«






