TÊXTIL RENAUXVIEW S.A.
CNPJ/MF: 82.982.075/0001-80
NIRE: 4230000949-1
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de abril de 2020, às 16:00horas, excepcionalmente por
teleconferência, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19).

2. PRESENÇAS: Registradas as presenças dos Srs. Conselheiros: Armando Cesar Hess de Souza,
Heitor Rodolfo de Souza e Jair Pacheco.

3. ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre:
(a) ratificação das decisões implementadas em enfretamento à crise causada pela COVID19;
(b) redução dos honorários da diretoria; e,
(b) autorização da lavratura da presente ata de forma sumária.

4. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs.
Conselheiros deliberaram, por unanimidade as seguintes matérias:
I.

Tendo em vista os efeitos decorrentes da Pandemia (Covid-19) e a determinação de
paralisação das atividades não essenciais do estado e, em razão da necessidade de adoção de
medidas para reduzir os impactos financeiros da Companhia, os Srs. Conselheiros
deliberaram:
i.

todas as medidas para enfrentamento da crise, tomadas emergencialmente pela
Diretoria Executiva, foram ratificadas por unanimidade;

ii. reduzir o pagamento dos honorários mensais da Diretoria em 80% (oitenta por
cento), a partir desta data. O restabelecimento da remuneração será objeto de nova
deliberação, quando oportuno.

II.

Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário.
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5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião lavrando-se a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, que autorizaram o registro e
publicação da mesma em forma reduzida e com omissão das assinaturas, e por mim, secretária.

Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 3,
página 77 vs.

Brusque (SC), 13 de abril de 2020.

Armando Cesar Hess de Souza
Presidente do Conselho de Administração

Marta Castelli
Secretária
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