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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2021 

 

Senhores Acionistas, 

 

A Administração da Travessia Securitizadora S.A. (“Companhia”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem apresentar a V. Sas. a seguinte 

proposta, a ser apreciada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGO”), a ser realizada, 

em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2021 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na 

Rua Bandeira Paulista, nº 600, Conjunto 44, sala 01, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

observada a legislação societária vigente e as disposições do Estatuto Social da Companhia. 

 

Em sede de Assembleia Geral Ordinária: 

 

(i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demais 

demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores 

Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,  

 

A Administração da Companhia propõe a aprovação do Relatório da Administração, bem como das 

Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, acompanhadas das suas respectivas notas explicativas e do 

parecer dos auditores independentes, que aprovaram o balanço de 2020, sem ressalvas. 

 

(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos 

Em face do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de 

r$141.737,22 (cento e quarenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), a Companhia 

propõe destinar (a) 0,31% (trinta e um décimos por cento) do valor, ou seja, r$442,64 (quatrocentos e quarenta 

e dois reais e sessenta e quatro centavos) à absorção dos prejuízos de anos anteriores; (b) 5% (cinco por cento) 

do valor, ou seja, r$7.064,73 (sete mil e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) à constituição de 

reserva legal nos termos do artigo 193 da lei das sociedades por ações; (c) 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total, ou seja, r$33.557,46 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos) ao pagamento de dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 202, § 2º da lei das sociedades por 



ações; e (d) não destinar valores à reserva de contingências. diante disso, o saldo remanescente, no valor de 

r$100.685,76 (cem mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) será destinado a reserva de 

lucros, que será distribuída oportunamente. 

 

 

Os documentos e informações prévias à realização da AGO, conforme dispõe o artigo 21, VIII da Instrução da 

CVM nº 480/09, abaixo relacionados, estão disponíveis na sede da Companhia e em seu site mantido na rede 

mundial de computadores, a partir desta data: 

 

(i) Relatório da Administração sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos no exercício, 

que será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia até 05 (cinco) dias 

antes da data marcada para a realização da AGO; 

(ii) Cópia das Demonstrações Financeiras, que serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo e no Jornal O Dia até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização da AGO; 

(iii) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia; 

(iv) Relatório dos administradores independentes, que será publicado no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e no Jornal O Dia até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização da AGO; e 

(v) Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP). 
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