TÊXTIL RENAUXVIEW S.A.
CNPJ/MF: 82.982.075/0001-80
NIRE: 4230000949-1
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 24 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede social da
empresa, à Rua Centenário, nº 215, bairro Centro, na cidade de Brusque, Estado de Santa
Catarina, através de vídeo conferência.

2. PRESENÇAS: Presentes por via de vídeo conferência Srs. Conselheiros: Darci Debastiani,
André Cesar Urbainsk, Hélio da Silva, Cláudia Andonini Peluso Ribeiro e Marcello Joaquim
Pacheco.
3. ORDEM DO DIA:
i)

Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidada da Companhia para o trimestre encerrado em 31 de março
de 2021.

4. DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade entre os Srs.
Conselheiros:

i)

Autorizada a lavratura desta ata de forma sumária.

ii)

Os membros do Conselho Fiscal, nos termos do Art. 163, VI da Lei 6.404/76, em
conformidade com suas alterações, analisaram as informações contábeis
intermediarias individuais e consolidadas da Companhia contidas no Formulário de
Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de
2021, que compreendem o balance patrimonial em 31 de março de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de
três meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período findo naquela data, incluindo as notas explicativas, sobre as
quais ouviram as explicações da administração da Companhia, se dão por satisfeitos
até o presente momento. Ressaltam que deixam de expressar opinião ou proferir
manifestação, frente ao alcance limitado da revisão das demonstrações intermediarias.

iii)

Foram pelos membros do Conselho Fiscal, a carta de controles internos dos Auditores
Independentes, da NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S, e a designação de
uma Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal para o mês de junho com data a ser
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iv)

designada, com a participação da Auditoria Independente, para a apresentação da
proposta de trabalho para o exercício de 2021;
Foram, também pelos membros do Conselho Fiscal solicitadas, que na mesma reunião
extraordinária estejam presentes o Sr. Armando C. Hess de Souza – Presidente e o Sr.
Márcio L. Bertoldi, Diretor Financeiro, para que possam informar acerca de um
panorama geral da Companha, estratégico financeiro, especialmente acerca dos
andamentos e propostas da companhia enfrentamento dos desafios decorrentes da
Pandemia de COVID-19, no exercício de 2021.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião lavrando-se a
presente ata que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.
Brusque (SC), 24 de maio de 2021.

______________________________
DARCI DEBASTIANI

______________________________
ANDRÉ CESAR URBAINSKI

______________________________
CLÁUDIA ANDONINI PELUSO
RIBEIRO

______________________________
HÉLIO DA SILVA

______________________________
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