CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 023310

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020

1.
Data, hora e local: Aos 31 dias de agosto de 2020, às 23:00 horas, em reunião realizada
por meio de videoconferência nos termos do §7º do artigo 17 do Estatuto Social da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença, por
videoconferência, de todos os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do §3º do artigo 17 do Estatuto Social.
3.
Presença: Presente todos os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, os Srs. Silvio José Genesini Junior (Presidente), Deli Koki Matsuo (Vice-Presidente),
Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela Dias,
Flavio Uchoa Teles de Menezes e Henrique Teixeira Alvares. Presentes, também, conforme
estabelece o artigo 163, §3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a
“Lei das S.A.”), os membros em exercício do Conselho Fiscal da Companhia, a Sra. Doris Beatriz
França Wilhelm e os Srs. Sergio Citeroni e Décio Magno Andrade Stochiero.
4.
Mesa: Presidente, o Sr. Silvio José Genesini Junior; Secretária, a Sra. Roberta Dias Ramos
Queiroz.
5.
Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) retificar o pagamento de juros sobre o capital
próprio realizado em 8 de janeiro de 2020, conforme aprovado em Reunião de Conselho de
Administração realizada em 11 de dezembro de 2019; (ii) apreciar e manifestar-se sobre as
contas dos administradores e o Relatório da Administração referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, e a submissão dos referidos documentos e das
Demonstrações Financeiras à Assembleia Geral da Companhia; (iii) apreciar e manifestar-se
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sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do
parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e
(iv) atribuir a um grupo de conselheiros a coordenação dos trabalhos de apuração de
responsabilidades com relação às distorções contábeis identificadas pela Companhia, descritas
na nota explicativa 4 (ii) das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019.
6.
Deliberações: Iniciada a reunião, consignaram os membros do Conselho de
Administração a recomendação favorável do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas e do
parecer do Conselho Fiscal com relação às demonstrações financeiras referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019. Após o exame e a discussão das matérias, os membros
presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, o
quanto segue:
6.1.
Tendo em vista a inexistência de lucros apurados no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, aprovar a retificação do pagamento de juros sobre o capital próprio
realizado em 8 de janeiro de 2020, conforme aprovado em Reunião de Conselho de
Administração realizada em 11 de dezembro de 2019, para alterar a sua base do lucro líquido
apurado no exercício de 2019 para lucros de exercícios anteriores à conta da Reserva de
Retenção de Lucros.
6.2.
Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual
dos auditores independentes e do parecer favorável do Conselho Fiscal, referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019.
6.3.
Em relação às contas dos administradores e ao relatório da administração, aprovar, nos
termos do inciso V do artigo 18 do Estatuto Social, a recomendação de que a assembleia geral
da Companhia aprove com reservas as contas da administração, ressalvando os atos de gestão
que resultaram, contribuíram ou de qualquer forma permitiram a ocorrência das distorções
refletidas nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, conforme indicado na nota explicativa nº 4.(ii). Aprovar, ainda, a submissão documentos
mencionados nos itens 6.2 e 6.3 para exame, discussão e votação da assembleia geral da
Companhia, cuja convocação será deliberada por este Conselho até 08 de setembro de 2020.
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Tendo em vista a finalização do processo de apuração independente que tinha por objeto apurar
os fatos relacionados às distorções identificadas pela Companhia (distorções contábeis
mencionadas na nota explicativa 4 (ii) das demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2019), bem como a análise dos relatórios finais apresentados pela Comissão Especial de
Apuração, atribuir aos conselheiros Srs. Deli Koki Matsuo, Felipe Villela Dias e Flavio Uchoa Teles
de Menezes a coordenação dos trabalhos de apuração de responsabilidades, com o objetivo de
avaliar a possibilidade de responsabilização das pessoas envolvidas e as medidas legais cabíveis,
de modo que este assunto possa ser devidamente reportado aos acionistas da Companhia e, se
for o caso, submetido à assembleia geral. Os conselheiros ora indicados poderão contratar
assessores para apoiá-los.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da
reunião iniciada em 31 de agosto de 2020 e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e
assinada por todos presentes.
Santo André/SP, 31 de agosto de 2020.
Mesa:

___________________________________
Silvio José Genesini Junior
Presidente da Mesa

___________________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

___________________________________
Silvio José Genesini Junior
Presidente

___________________________________
Deli Koki Matsuo
Vice-Presidente

___________________________________
Cristina Helena Zingaretti Junqueira

___________________________________
Eduardo de Britto Pereira Azevedo
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[Página de continuação das assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 31 de agosto de 2020]

___________________________________
Felipe Villela Dias

___________________________________
Flavio Uchoa Teles de Menezes

___________________________________
Henrique Teixeira Alvares
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