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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ata (Ia Asscmblüia Geral Extraordinária da

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco c do Pariiaíha, realizada no dia II dc

novembro de 2020, às quinze horas.

As quinze horas do dia 1! de novembro dc 2020. por meio de videoconferência, consoante
determinado na Portaria PGFN n® 7957. dc 19,3.2020. publicado no Diário Oficial da União —
DOU dc 20 dc março dc 2020, a Instrução CVM NM8I. DH 17 DE DEZEMBRO DE 2009 e a
instrução IN 79 do DREÍ., presente a totalidade do capital social, na pessoa do Procurador da
1-azenda Nacional Milton Bandeira Neto. rcprosentanie da União, designado pela Portaria n° 17.
de 26 dc junho dc 2019. publicada no Diário Ollcial da União de 1° dc julho dc 2019. edição
124. seção 2. pagina 25. rcalizou-.sc em primeira convocação a Assembléia Geral
Extraordinária cia Companhia dc Desenvolvimento dos Vales do .São Franci.sco c Parnaíba -
Codcvasf. emprc.sa pública, constituída .sob a forma dc sociedade anônima. CNPJ
00.399.857/0001-26. NIRE (SEDE) 53 5 0000031-3, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento Regional, nos lermos do Decreto n° 8.258. de 29 dc maio de 2014. publicado
no Diário Oficial da União dc 30 dc maio dc 2014. alterado conforme Atas das Assembléias

Gerais Extraordinárias realizadas em 13 de abril de 201 7. 8 dc agosto dc 2017. 23 de março de
2018 c 21 de fevereiro de 2020 c Atas das Assembléias Gcrai.s Ordinárias de 19 dc abril de

2018. 18 de abril de 2019 c 15 de abril de 2020. e publicadas no Diário Oficial da União de
19/4/2017. 9/8/2017. 2/4/2018. 28/2/2020. 23/4/2018. 25/4/2019 c 20/4/2020. convocada pelo
Ondo SEI n" 194507/2Ü2Ü/ME. datado dc 10 dc agosto dc 2020. para deliberar sobre alteração
do e.statulo social c eleição de membros do Con.selho dc Admini.stração e Fiscal. Estavam
presentes ainda o lOirctor-Prcsidente da Codcvasf. Marcelo Andrade Moreira Pinto. Vanessa

Ferreira de Lima. membro do Conselho Fiscal, por videoconferência c a Chefe da Secretaria de
Orgão.s Colegiados. Luciana Narimalsu Ribeiro.

O representante da União convidou o Sr. Marcelo Andrade Moreira Pinto. Dirctor-i'rcsidente
da Codcvasf. a presidir os trabalhos da Assembléia e a Sra. Luciana Narimalsu Ribeiro a
secrclarlá-los. Composta a mesa. o Pre.sidenic da Assembléia deu início aos trabalhos,
esclarecendo que a publicação dc anúncios havia sido dispensada, nos termos dos Arts. 124. §
4". e 133. § 4°. da Lei n® 6.404/1976. Em seguida, informou aos presentes os assuntos
componentes da ordem do dia. conforme o instrumento convocatório, quais sejam, alteração do
estatuto social c eleição dc Conselheiros dc Administração c Conselheiro Fiscal.

Prosseguindo, o Presidente esclareceu que os documentos c informações relativo.s aos assuntos
constantes da ordem do dia encontravam-sc sobre a mesa c que haviam sido disponibiliz.ados ao
representante da acionista na sede da CODEVASF desde a expedição do instrumento de
convocação.

A acionista única, por meio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos, por já
serem esses do conhecimento de todos e deliberou pela:

a) alteração do estatuto social conibnne anexo I do voto assinado pelo Sr. Secretário Especial
de 1'azenda (Despacho Fazenda SEI n" 1 1661065) que segue acostado á presente ala.

b) eleição dc EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO (Olicio N° 615/2020/GM-MDR.
10 de agosto de 2020). brasileiro, casado, regime dc comunhão total de bens, natural de João
Pçssoa/PB^tmçnhçin carteira de identidade

como membro do Conselho de Administração, cm substituição a




