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Companhia Aberta

ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. HORA, DATA E LOCAL:
Às 10h, do dia 20 de julho de 2021, realizada, excepcionalmente, considerando a pandemia do Covid-19 e as restrições
que se fazem necessárias, de forma digital, por videoconferência, através do Microsoft Teams.
2. PARTICIPAÇÃO:
A maioria dos membros do Conselho de Administração Srs. Fernando Ferreira Becker, Celso Maia de Barros, Jorge Lindemann
e a Sra. Silvia Christina Mallmann Guariglia.
3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:
Sr. Fernando Ferreira Becker, Presidente; Sra. Silvia Christina Mallmann Guariglia, Secretária.
4.

DELIBERAÇÕES:

4.1. Aprovar, por unanimidade, as contas da Companhia nos meses
de abril, maio e junho de 2021.
4.2. Aprovar, por unanimidade, a atualização da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores
Mobiliários da Companhia com o propósito de (i) alterar o meio
de divulgação de ato e fato relevante, que, em substituição à
publicação em jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia, passa a ser por meio de anúncio na página
do portal de notícias https://monitordomercado.com.br/fatosrelevantes/trevisa, na rede mundial de computadores; e
(ii)atualizar as demais disposições da Política de Divulgação
de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários para adequá-la às alterações introduzidas na Instrução CVM
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, pelas Instruções CVM nºs
369/02, 449/07, 547/14, 552/14, 568/15, 590/17, 604/18 e
620/20, no que aplicável.
4.3. Determinar ao Diretor de Relações com Investidores que, em

atendimento à exigência do § 7º do Art. 3º da Instrução CVM nº
358, proceda à atualização do formulário cadastral da Companhia
e divulgue a mudança do canal de comunicação utilizado para divulgação de atos ou fatos relevantes através da publicação de
fato relevante nos jornais habitualmente utilizados pela Companhia.
5. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião e solicitou a Sra. Silvia Christina Mallmann
Guariglia que elaborasse a ata e a compartilhasse com os presentes para aprovação. Tendo a ata sido lida e aprovada por todos os Conselheiros que participaram da reunião, a mesma foi
lavrada no livro próprio e será assinada, nesta data, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião e, posteriormente, quando
possível, pelos demais Conselheiros que dela participaram.
6. LISTA DE PRESENÇAS:
Fernando Ferreira Becker
Celso Maia de Barros
Jorge Lindemann
Silvia Christina Mallmann Guariglia
Certificamos que estavam presentes à reunião digital os Conselheiros acima relacionados.
Porto Alegre, 20 de julho de 2021.
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