
                   TREVISA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 92.660.570/0001-26 - NIRE 43 3 0000806 1 - Companhia Aberta - Ata Sumária de Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária - 1. Hora, Data e Local: Às 14 horas, do dia 28 de abril de 2016, na sede social, 
na Av. Padre Cacique, 320 - Porto Alegre, RS. 2. Publicações: 2.1. Edital de Convocação: Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio (Porto Alegre) RS, nos dias 22, 23 e 24 de março de 
2016. 2.2. Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio 
(Porto Alegre) RS, no dia 21 de março de 2016. 3. Presenças: Compareceram acionistas representando mais 
de 80% (oitenta por cento) do capital social com direito a voto, administradores da sociedade e representante 
dos auditores externos. 4. Mesa: Fernando Ferreira Becker, Presidente; Silvia Christina Mallmann Guariglia, 
Secretária. 5. Ordem do Dia: Pelo Senhor Presidente foi informado que a Assembleia tinha por escopo deliberar 
sobre os assuntos constantes na Ordem do Dia, conforme publicado no Edital de Convocação, como segue: 
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas 
do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; 
2 - Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3 - Fixação do montante da remuneração 
dos administradores; 4 - Eleição de substituto para membro suplente do Conselho de Administração, em razão 
de vacância definitiva do cargo. 6. Deliberações: Aprovadas as seguintes matérias, por unanimidade, abstendo-
se de votar os legalmente impedidos. 6.1. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais 
demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício 
social findo em 31.12.2015. 6.2. A proposta da diretoria de que o lucro líquido do exercício social, encerrado em 
31.12.2015, no valor de R$ 8.455.509,35 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e nove 
reais e trinta e cinco centavos) acrescido de R$ 465.601,58 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e 
um reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à realização de reserva de reavaliação e respectivos 
impostos, R$ 20.221,94 (vinte mil duzentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) da reversão de 
dividendos não reclamados e do efeito líquido da movimentação da conta de lucros retidos no montante de 
R$ 89.083,91 (oitenta e nove mil oitenta e três reais e noventa e um centavos), perfazendo o total de R$ 9.030.416,78 
(nove milhões, trinta mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) tenha a seguinte destinação: 
(a) R$ 422.775,47 (quatrocentos e vinte e dois mil e setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) 
para a constituição da Reserva Legal; (b) R$ 2.377.180,00 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil e cento 
e oitenta reais) para pagamento dos dividendos obrigatórios aos acionistas, sendo R$0,65 (sessenta e cinco 
centavos) por ação ordinária e R$ 0,715 (setecentos e quinze centésimo de centavos) por ação preferencial, 
que corresponde a 10% a mais em relação ao dividendo recebido pelas ações ordinárias e (c) o saldo de 
R$ 6.230.461,31 (seis milhões duzentos e trinta mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) 
seja destinado para a reserva de investimentos e/ou para reforço de capital de giro. Os dividendos serão pagos 
durante o corrente exercício. Terão direito ao recebimento dos dividendos os acionistas titulares de ações 
da Companhia na data da realização da Assembleia Geral Ordinária. 6.3. A remuneração global e anual dos 
Administradores será mantida no valor de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e será distribuída 
por deliberação do Conselho de Administração. 6.4. A eleição de substituto para membro suplente do Conselho 
de Administração, em razão de vacância definitiva do cargo, decorrente do falecimento do Sr. Elmiro Lindemann, 
Sr. Carlos Alberto Saweryn, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 003.693.300-72, Carteira de Identidade 
nº 6002886999, expedida por SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 694, 
Bairro Jardim Sabará, CEP 91220-140, município de Porto Alegre, RS, que completará o mandato do substituído, 
a encerrar juntamente com o mandato dos demais membros do Conselho de Administração, em 28 de abril de 
2018. Sr. Presidente solicitou um voto de reconhecimento à memória do Sr. Elmiro Lindemann, ex Vice-Presidente 
da Trevisa que, no passado, como Diretor Geral da Adubos Trevo, muito contribuiu para o engrandecimento da 
empresa. 6.5. Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do art. 130 
da Lei nº 6.404/1976. 7. Encerramento: Nada mais tendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido 
assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Fernando Ferreira Becker; Secretária: Silvia 
Christina Mallmann Guariglia. Acionistas: Becker Participações S.A., representada por Silvia Helena Becker 
Livi; EL Participações S.A., representada por Felipe Quintana da Rosa, por procuração; MG S.A. Participações, 
representada por Sandra Inês Mallmann Guariglia, por procuração; Glarus S.A., representada por Sandra Inês 
Mallmann Guariglia, por procuração; Fernando Ferreira Becker; Silvia Helena Becker Livi; Rogério Pohlmann Livi; 
Silvia Christina Mallmann Guariglia; Sandra Inês Mallmann Guariglia; Carlos Alberto Saweryn, e o representante 
da BDO RCS Auditores Independentes SS, Sr. Christian Sfreddo. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada em livro próprio. Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 05, fls. 054, 055, 056, 057. Fernando Ferreira 
Becker - Presidente da Assembleia, Silvia Christina Mallmann Guariglia - Secretária da Assembleia. JUCERGS: 
Certifico o Registro em 17/05/2016 sob nº 4277213. Protocolo: 16/133197-1, de 10/05/2016. Empresa: 43 3 
0000806 1 - Trevisa Investimentos S/A. Cleverton Signor - Secretário-Geral.


