
 

 

 

 

TREVISA INVESTIMENTOS S.A.  

CNPJ Nº 92.660.570/0001-26 

NIRE 43 3 0000806 1 

Companhia Aberta 

 

 

ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. HORA, DATA E LOCAL:  

Às 09h30, do dia 22 de outubro de 2019 na sede social, na 

Av.Padre Cacique, 320, Porto Alegre, RS. 

 

2. PRESENÇAS:  

A totalidade dos membros do Conselho de Administração Srs. Fer-

nando Ferreira Becker, Marcos Ribeiro Barbosa, Celso Maia de 

Barros, Sras. Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia Christina 

Mallmann Guariglia.  

 

3. MESA:  

Sr.Fernando Ferreira Becker, Presidente; Sra. Silvia Christina 

Mallmann Guariglia, Secretária. 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:(a) as contas da Companhia re-

ferente aos meses de julho, agosto e setembro de 2019; e (b) a 

distribuição de dividendos intermediários à conta de reserva de 

lucros. 

   

5.   DELIBERAÇÕES: 
a) aprovar, por unanimidade, as contas da Companhia referente 

aos meses de julho, agosto e setembro de 2019. 

 

  (b) aprovar, por unanimidade, com fundamento no artigo 204 da 

Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e artigo 28 do Estatuto Social da 

Companhia, a distribuição de dividendos intermediários aos aci-

onistas, à conta de reserva de lucros existente no balanço pa-

trimonial encerrado em 31.12.2018, no valor total de 

R$7.000.400,40(sete milhões, quatrocentos reais e quarenta cen-

tavos), sendo R$ 1,2761(um inteiro e dois mil, setecentos e 

sessenta e um décimos de milésimos de reais)por ação ordinária 

e R$ 1,4037 (um inteiro e quatro mil e trinta e sete décimos de 

milésimos de reais) por ação preferencial, que corresponde a 

10% a mais em relação ao dividendo recebido pelas ações ordiná-

rias. O pagamento de dividendos terá como beneficiárias as pes-

soas que estiverem inscritas como acionistas da Companhia em 

31.10.2019, respeitadas as negociações realizadas até esta da-

ta, inclusive (Data de Corte). As ações da Companhia serão ne-

gociadas ex-dividendos a partir de 01.11.2019, inclusive. O pa-

gamento dos dividendos será efetuado, em moeda corrente nacio-

nal, em uma única parcela, em 26.11.2019, e não haverá atuali-

zação monetária ou incidência de juros entre a data de declara-

ção dos dividendos e a data do efetivo pagamento. 



 

 

 

 

 

 

6. ENCERRAMENTO: 

Nada mais foi tratado. Esta ata foi lida e achada conforme. 

 

7. ASSINATURAS: 

Presidente: Fernando Ferreira Becker 

Secretária: Silvia Christina Mallmann Guariglia 

Conselheiros: Fernando Ferreira Becker, Marcos Ribeiro Barbosa, 

Celso Maia de Barros, Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia 

Christina Mallmann Guariglia. 

 

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em li-

vro próprio. 

 

Porto Alegre, RS, 22 de outubro de 2019. 

 

 

 

Fernando Ferreira Becker 

Presidente da Reunião 

 

 

 

Silvia Christina Mallmann Guariglia 

Secretária da Reunião 

 


