
POMI FRUTAS S/A Em Recuperação Judicial 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50 

NIRE 42.300.010.456 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 03/21 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021 

 

 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de março de 2021, às 9:30 hs, realizada através de vídeo 

conferencia. 

 

2. CONVOCAÇÃO: convocação regular da reunião do conselho de administração em 12 de 

março de 2021 por e-mail, dentro do prazo de antecedência previsto no regimento interno 

da Companhia. 

 

3. MESA: Presidente: Sr. Edgar Rafael Safdié e Secretária: Sra. Doris Wilhelm. 

 

4. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia.  

 

5. ORDEM DO DIA: deliberação sobre os seguintes temas:  

 
(I) Análise e aprovação da política de divulgação de Ato ou Fato Relevante por mais um 

canal de divulgação, o Portal do Jornal Valor Econômico, além dos canais normais de 
divulgação da CVM e da B3. 

 

(II) Análise e aprovação dos seguintes documentos da Pomi Frutas S.A, visando atender ao 
Regulamento da B3 e ao Código Brasileiro de Governança Corporativa da CVM: 

 

1. Revisão e aprovação do novo texto do Código de Conduta Ética; 
 
2. Revisão e aprovação da Política de Divulgação e Negociação de Valores Mobiliários; 
 
3. Nova Política de Gestão de Riscos; 
 
4. Nova Política de Partes Relacionadas e Administração de conflitos; 
 
5. Nova Política de Destinação de Resultados; 
 
6. Ratificar o Novo Regimento Interno da Diretoria; 
 
7. Novo Regimento Interno do Conselho de Administração;  
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6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração 

(i) deliberou a adoção da  política de divulgação de ato ou fato relevante, contemplando, no 
mínimo, o canal ou os canais de comunicação que utiliza para disseminar informações sobre 
atos e fatos relevantes nos termos do art. 3º, §4º, inciso II, utilizando  pelo menos 1 (um) 
portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção 
disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade, que será o Portal do 
Jornal Valor Econômico, além dos canais já utilizados como o protocolo na CVM e na B3, 
conforme art. 16 da Instrução CVM 547 de 05 de fevereiro de 2014.  

(ii) após ampla análise, discussão e ajustes, os membros do Conselho aprovaram, por 
unanimidade, as políticas e regimentos listados nos itens de (1) a (7), exceto o item 3, pois 
foi criado um grupo de trabalho que irá desenvolver de forma mais detalhada, a matriz de 
riscos da Companhia, desse modo, a Política de Riscos será deliberado na próxima RCA.  

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de 

Administração da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 

assinada. Assinaturas: Mesa: Edgar Rafael Safdié - Presidente; Doris Wilhelm - Secretária. 

Conselheiros presentes: Gelmir Antonio Bahr; e Rogério Pereira de Oliveira.  

 

Certificado: certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho 

de Administração. 

 

 

 

_______________________________ 

Edgar Rafael Safdié 

(Presidente da Mesa e do Conselho) 

_______________________________ 

Gelmir Antonio Bahr 

(Conselheiro) 

 

 

 

_______________________________ 

Doris Wilhelm  

(Secretária da Mesa e Conselheira) 

 

_______________________________ 

Rogério Pereira de Oliveira  

(Conselheiro) 

 

 

 

(página integrante da Ata de Reunião nº 03/21 do Conselho de Administração  
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