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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aíií (lü Assembléia Geral Extraordinária da

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba, reali/ada no dia 7 de

julho de 2021, às quator/c horas c trinta minutos.

Às qualorzc horas e irima miiuilos do dia 7 de jiiilui de 2021. por meio de videoconlerência,
consoanle dclcitninado na Poriaria 1'Gi'N n° 7957. de 19.3.2020. publicado no Diário Oncial
da União - DOU de 20 de março de 2020, a Instrução CVM N°4SI. DF. i7 DF DFZEMBRO
DF 2009 c a Instrução IN 79 do DRFI.. presente a totalidade do capitai social, na pessoa do
Procurador da l-"azcnda Nacional Daniel Brasiiiense e Prado, representante da Utiião. designado
pela Portaria n° I 7, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficiai da União de 1° de Julho
de 2019. edição 124, seção 2. página 25: o Conselheiro de Administração da Codevasf.
Guilherme Silva de (iodoi; a Conselheira Fiscal, Vanes.sa l-ciTeira de Lima e a Cheie da

Secretaria de Órgãos Cülegiados, Luciana Narimatsu Ribeiro: realizou-se em primeira
convocação a Assembléia Geral Fxtraordinária da Companhia de Desenvolvimento dos Vaies
do São Francisco e Parnaíba - Codevasf. empresa pública, constituída sob a forma de sociedade
anônima, CNP.I 00.399.857/0001-26. NIRF (SFDF) 53 5 000003I-3. vinculada ao Mini.stério
do Desenvolvimento Regional, nos lermos do Decreto n" 8.2.58. de 29 de maio de 2014.
publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014. convocada pelo Orício SFl n"
10000/202l/MF. datado de 18 de janeiro dc 2021. para deliberar sobre recondução de
Francisco Soares de l.inta Júnior como reprcsenlanle do Ministério da Fconomia no Conselho
de Administração; e eleição de l-eriiando José Alves dos Santos, indicado para o cargo dc
Conselheiro Fiscal Titular c Jorge Luís fcixcira Ávila, indicado para o cargo de Conselheiro
Fiscal Suplente, como represenlanlcs do i csouro Nacional.
O representante da União eon\idou o Sr. Ciuillicrmc Silva dc Godoi. Conselheiro de

Administração da Codevasf, a presidir os trabalhos da .Assembléia c a Sra. Luciana Narimatsu
Ribeiro a secretariá-los. Composta a mesa. o Presidente da Assembléia deu início aos trabalhos,

esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos lermos dos Arts. 124. §
4°. e 133, § 4", da Lei n" 6.404/1976. Fm seguida, inlbrmou aos presentes o assunto
componente da ordem do dia. conforme o instrumento convocatório.

Prosscguindo. o Presidente esclareceu que os documentos e informações relativos aos assuntos

constantes da ordem do dia enconlravam-se sobre a mesa e que haviam sido disponibilizados ao
reprcsetiiante da acionista na sede da CODEVASF desde a c.spedição do inslrumcnio dc
convocação. A acionista única, por meio de seu represcnianie. dispensou a leitura dos
documentos, por Já serem esses do conhecimento de Iodos.
.A União, com base no Parecer da Procuradoria-Geral da ('"azenda Nacional - PGFN. autorizou

o  repicsenlante da União, na A.ssembleia Geral Extraordinária da Companhia de
Desenvolvimento do.s Vales do São Francisco c do Parnaíba - CODFV.ASF, Processo SFl n"
IÜ95l.l03814/202l-42.a votar:

I . pela eleição de FRANCISCO SOARES DE LIMA JÚNIOR, bra.sildR^liua^^
natural de iVlos.soró/RN. graduado em Arquitetura e Urbanismo. CPF

carleira de identidade

soares.juniorármdr.gov
representante do Mini.stcrio da Fconomia no Conselho dc Administração (OFÍCIO SFl
N" 122639/202l/MF - 15705674). em recondução, com prazo de aesião até 20 de abril de
2023. ' " C
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