
CODEVASF
Minislcrio do Desenvolvimento Itegional - MOR
Conipiiiiliia de Desciivolvimeiitn dos Vales do Sito Ki aiieisco c do Parnaíba

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ata da Asseinhlcía Geral Ordinária da Companhia
dc Desenvolvimento dos Vales do São Francisco c

do Farnaiba, realizada no dia 15 de abril dc 2020,

às dez horas.

Às dez horas do dia 15 dc abril dc 2020. por meio dc vidcoconfercncia. presente a totalidade do
capital social, na pessoa da Procuradora da Fazenda Nacional Sra. Marisa Albuquerque
Mendes, representante da União, designado pela Portaria n" 17, de 26 de juniio de 2019.
publicada no Diário OUcial da União de 1 de julho de 2019, realizou-se cm primeira
convocavão a Assembléia Geral Ordinária da Companhia dc Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e Parnaíba - Codcvasi". empresa pública, constituída sob a Ibrma dc sociedade
anônima. CNP.I 00.399.857/0001-26. NIRE (Sj-IDI-) 5.3 5 0000031-3. vinculada ao Ministério
do Desenvolvimento Regional, nos tennos do Decreto n" 8.258. dc 29 de maio de 2014.
publicado no Diário Oíicial da União de 30 de maio de 2014. alterado conforme Atas das
As.scmbleias Gerais Extraordinárias realizadas em 13 dc abril de 2017. 8 dc agosto de 2017 c
23 de março de 2018, e Assembléia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2018; e
publicadas, respectivamente, no Diário OUcial da União de 19/4/2017. 9/8/2017. 2/4/2018 e
23/4/2018. convocada pelo Oficio SEI n° 15164/202()/ME. datado de 21 de janeiro de 2020.
para deliberar sobre o Relatório da Administração c Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado cm 31 de dezembro de 2019: proposta de aumento do capital social
da Companhia, com intcgralizaçào dos créditos c Adiantamento.s para Futuro .Aumento de
Capital - -AFAC. recebidos no exercício dc 2019: Proposta orçamentária de pagamento de
remuneração e bcnencios dc Diretores. Conselheiros e membros de Comitê de Auditoria
Estatutário para o período de abril de 2020 a março dc 2021: eleição, para o Conselho de
Administração, de Maria da Conceição da Silva como representante dos empregados e Cláudio
Xavier Sccfeldcr Filho como representante do Ministéiáo do Desenvolvimento Regional, para
substituir e complementar a gestão de Adriana Melo Al\'es; e eleição de Mariangela Fialck
como membro titular do Conselho Fiscal, indicada pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional, em substituição a Fernanda Barbosa Garcia. Estavam presentes ainda o Diretor-
Presidente da Codcvasf. Marcelo Andrade Moreira Pinto. Lilian Maria Cordeiro, membro do
Conselho Fi.scal e a Chefe da Secretaria de Órgãos Co[cgiado.s. Luciana Narimalsu Ribeiro.

A União, com base nos parecercs da Procuradoria-Gcral da Fazenda Nacional - PGI-N. da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN e da Secretaria de Coordenação e Governança das
Empre.sas Estatais - SEST. autorizou o representante da União, na A.s.scmbleia Geral Ordinária
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODF.V.ASF.
processo n" 10951.1 ()02()3/2()20-61. a votar:

1) pela aprovação do Relatório da .Administração. Balanço Patrimonial e demais
demonstrações contábeis, referentes ao exercício .social encerrado cm 31 de dezembro de 2019.
conforme proposta da administração da Companhia:
2) pela aprovação da proposta dc aumento do capital social da Companhia, com integraiizaçao
dos créditos c Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC. recebidos no exercício
de 2019. no valor original dc RS 515.689.315.56. passando o capital social, após a capitalizaçao
do AFAC. para RS 3.567.791.632.84. representados por 40.128.672 ações nominativas sem
valor nominal, com o conseqüente ajuste de redação do art. 8" do estatuto social para relletir o
novo valor do capital social:
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