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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ata da Assembléia Geral Extraordinária da

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba, realizada no dia 12 de

novembro de 2021, às quatorze horas e trinta
minutos.

As quatorze horas e trinta minutos do dia 12 de novembro de 2021, por meio de
videoconferência, consoante determinado na Portaria PGFN n° 7957, de 19.3.2020, publicado
no Diário Oficial da União - DOU de 20 de março de 2020, a Instrução CVM N" 481, DE 17
DE DEZEMBRO DE 2009 e a Instrução IN 79 do DREI., presente a totalidade do capital
social, na pessoa do Procurador da Fazenda Nacional Daniel Brasiliense e Prado, representante
da União, designado pela Portaria n" 17, de 26 dc junho dc 2019, publicada no Diário Oficial da
União de 1" de Julho de 2019, edição 124, seção 2, página 25; o Presidente Substituto do
Conselho de Administração da Codevasf. Francisco Soares de Lima Júnior; a Presidente do
Conselho Fiscal, Vancssa Ferreira dc Lima c a Chefe da Secretaria dc Órgãos Colcgiados,
Luciana Narimatsu Ribeiro; realizou-se em primeira convocação a Assembléia Geral
Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba -
Codevasf. empresa pública, constituída sob a fonna de sociedade anônima, CNPJ
00.399.857/0001-26, NIRE (SEDE) 53 5 0000031-3, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento Regional, nos termos do Decreto n" 8.258, de 29 de maio de 2014, publicado
no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2014. convocada pelo Oficio SEI n"
291176/2021/ME, datado dc 4 de novembro de 2021, para deliberar sobre eleição dc Hclder
Melillo Lopes Cunha Silva, indicado para o cargo de Conselheiro de Administração,
representante do Ministério do Desenvolvimento Regional.
O representante da União convidou o Sr. Francisco Soares de Lima Júnior, Presidente

Substituto do Conselho de Administração da Codevasf. a presidir os trabalhos da Assembléia e

a Sra. Luciana Narimatsu Ribeiro a secretariá-los. Composta a mesa, o Presidente da

Assembléia deu inicio aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido

dispensada, nos termos dos Arts. 124, § 4°, c 133, § 4", da Lei n" 6.404/1976. Em seguida,

informou aos presentes o assunto componente da ordem do dia, conforme o instrumento

convocatório.

Prosseguindo, o Presidente esclareceu que os documentos e informações relativos aos assuntos
constantes da ordem do dia encontravam-se sobre a mesa e que haviam sido disponibilizados ao

representante da acionista na sede da CODEVASF desde a expedição do instrumento de

convocação. A acionista única, por meio dc seu representante, dispensou a leitura dos

documentos, por já serem esses do conhecimento de todos.

A União, com base no Parecer da Procuradoria-Gcral da Fazenda Nacional - PGFN, autorizou

o  representante da União, na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia de

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco c do Parnaíba - CODEVASF, Processo SEI n"

10951.107296/2021 -36. a votar:

1. pela eleição de HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA, brasileiro, casado
em regime de comunhão de bens parcial, natural do Distrito Federal, graduado em
Comunicação Social, CPF carteira de identidade

representante do Ministério do
Desenvolvimento Regional no Conselho de Administração (OFÍCIO N" 635/2021/GM-




