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 23310
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2021, às 10h00, de forma

exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A. (“Companhia”), na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das
Figueiras, 501, 8º andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370.
2.

CONVOCAÇÃO: O edital de primeira convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), (i) no Diário Oficial do Estado
de São Paulo nas edições dos dias 27, 30 e 31 de março de 2021, nas páginas 134, 64 e 156,
respectivamente; e (ii) no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 27, 30 e 31 de março de 2021,
nas páginas E4, E20 e E30, respectivamente.
3.

PRESENÇA: Presentes acionistas titulares de 73.428.372 (setenta e três milhões, quatrocentas e

vinte e oito mil, quatrocentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, representando aproximadamente 36,5% (trinta e seis e meio por cento)
do capital social total e com direito a voto da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, também, o Sr.
Maurício Teles Montilha, Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores,
representante da administração Companhia, o Sr. Sergio Citeroni, representante do Conselho Fiscal da
Companhia, e o Sr. Fábio Lopes do Carmo, representante da KPMG Auditores Independentes.
4.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Valdecyr Maciel Gomes e secretariados pelo Sr.

Hiram Pagano.
5.

PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO: De acordo com o art. 133 da Lei das S.A.: (i) o aviso aos

acionistas, comunicando que o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas
das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho
Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram colocados à disposição
dos acionistas, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 27, 30 e 31 de março de
2021, nas páginas 144, 263 e 423, respectivamente; e no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias
27, 30 e 31 de março de 2021, nas páginas E4, E20 e E30, respectivamente; (ii) o relatório da
administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do
relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na
edição do dia 30 de março de 2021, nas páginas 5 a 16 e no jornal Valor Econômico, na edição dos dias
27, 28 e 29 de março de 2021, nas páginas E49 a E53. Os documentos acima e os demais documentos
pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a
assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e
divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) e da Companhia, com até 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos
da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.
6.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito

da seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o Relatório da Administração e
aprovação, com reservas, das contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020; (ii) condicionado à rejeição da matéria indicada no item (i) acima, o Relatório da
Administração e aprovação, sem reservas, das contas dos administradores referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; (iv) a proposta da administração para a destinação do
resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (v) instalação do Conselho Fiscal
da Companhia; (vi) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (vii) a
fixação da remuneração anual global dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício
de 2021; e (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a propositura de ação de responsabilidade, nos
termos do artigo 159 da Lei das S.A. em face dos ex-administradores da Companhia responsáveis por
distorções contábeis identificadas nas demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos
exercícios sociais anteriores; (ii) retificação das deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias da
Companhia que aprovaram, sem reservas, as contas dos administradores referentes aos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2015, 2016, 2017 e 2018; (iii) rerratificação do montante da remuneração
anual e global dos administradores no exercício social de 2020; (iv) rerratificação do Plano de Incentivo
Baseado em Ações CEO da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24
de março de 2020; e (v) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os
atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
7.

DELIBERAÇÕES:

(A) Em Assembleia Geral Ordinária: Instalada a assembleia e depois do exame e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
7.1.

Aprovar, por 10.168.182 (dez milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e oitenta e dois) votos

favoráveis, nenhum voto contrário e 63.260.190 (sessenta e três milhões, duzentas e sessenta mil, cento
e noventa) abstenções, a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição

apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o art. 130, §1º, da Lei das S.A., e sua publicação com
a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo artigo da Lei das S.A.
7.2.

Aprovar, por 65.344.422 (sessenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos

e vinte e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 8.083.950 (oito milhões, oitenta e três mil,
novecentos e cinquenta) abstenções, o Relatório da Administração e, com reservas, as contas dos
administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
7.2.1.Consignar que a aprovação, com reservas, das contas dos administradores, submetidas por
meio do relatório da administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
2020, ressalva a conduta no exercício social de 2020 dos então diretores estatutários Srs.
Luiz Fernando Fogaça e Jacques Douglas Varaschim e do então conselheiro de
administração Sr. Luiz Eduardo Falco por atos de gestão que resultaram, contribuíram ou de
qualquer forma permitiram a ocorrência de distorções contábeis refletidas nas
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Desse modo, em relação a tais atos, a Companhia se reservará o direito de tomar todas as
medidas legais aplicáveis para se ressarcir de todas as perdas e danos sofridos em
decorrência de tais atos de gestão.
7.2.2.Consignar, ainda, que em virtude da aprovação, com reservas, das contas dos
administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, conforme
deliberação tomada no item 7.2 acima, fica prejudicada a deliberação sobre a matéria
indicada no item (ii) da ordem do dia da presente Assembleia Geral Ordinária relativa à
aprovação das contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, sem reservas, uma vez que referida deliberação estava condicionada à
rejeição da aprovação de referidas contas com ressalvas.
7.3.

Aprovar, por 50.110.815 (cinquenta milhões, cento e dez mil, oitocentos e quinze) votos favoráveis,

16.261.007 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta e um mil e sete) votos contrários e 7.056.550 (sete
milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta) abstenções, as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório
dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal.
7.4.

Aprovar, por 66.371.822 (sessenta e seis milhões, trezentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte

e dois) votos favoráveis, 57.009 (cinquenta e sete mil e nove) votos contrários e 6.999.541 (seis milhões,
novecentos e noventa e nove mil, quinhentas e quarenta e uma) abstenções, a proposta da administração
para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, que apurou prejuízo no montante de R$1.196.627.000,00 (um bilhão, cento e noventa e seis
milhões, seiscentos e vinte e sete mil reais), não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como
dividendos.

7.4.1.Consignar que, nos termos do parágrafo único do art. 189 da Lei das S.A., parte do prejuízo
apurado no exercício social de 2020, no montante indicado no item anterior, foi absorvido
pela reserva de lucros da Companhia, registradas nas demonstrações financeiras da
Companhia, no valor de R$318.543.000,00 (trezentos e dezoito milhões, quinhentos e
quarenta e três mil reais), de forma que a conta de Prejuízos Acumulados passará a registrar
o valor total de R$878.084.000,00 (oitocentos e setenta e oito milhões, oitenta e quatro mil
reais).
7.5.

Aprovar, por 66.428.831 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e

trinta e um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 6.999.541 (seis milhões, novecentos e noventa e
nove mil, quinhentas e quarenta e uma) abstenções, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com
mandato até a realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício
social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021.
7.6.

Eleger as seguintes pessoas como membros do Conselho Fiscal, com mandato até a data de

realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser
encerrado em 31 de dezembro de 2021:
(i)

Sergio Citeroni, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Alameda Canadá, 146, Residencial II, Alphaville, CEP 06470-230,
portador da Carteira de Identidade RG nº 8.117.307-6, expedida pela Secretaria da Segurança
Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 042.300.688-67, eleito por
66.353.102 (sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cento e dois) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e 7.075.270 (sete milhões, setenta e cinco mil, duzentas e
setenta) abstenções, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;

(ii)

Luiz Carlos Nannini, brasileiro, casado, auditor, residente e domiciliado na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, na Alameda dos Ingazeiros, 125, CEP 13101-677, portador
da Carteira de Identidade RG nº 9.221.586-5, expedida pela Secretaria da Segurança Pública
do Estado de São Paulo (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 038.563.538-95, eleito por
66.353.102 (sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cento e dois) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e 7.075.270 (sete milhões, setenta e cinco mil, duzentas e
setenta) abstenções , para ocupar o cargo de membro do Conselho Fiscal suplente do Sr. Sergio
Citeroni.

(iii)

Evelyn Veloso Trindade, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG
n.º 22394736-7, expedida pela DIC/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 139.105.217-03, residente e
domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Freijó, 325, Bairro
Anil, CEP 22753-802, eleita por 66.353.102 (sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e

três mil, cento e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 7.075.270 (sete milhões,
setenta e cinco mil, duzentas e setenta) abstenções, para ocupar o cargo de membro efetivo do
Conselho Fiscal;
(iv)

Carlos Augusto Sultanum Cordeiro, brasileiro, casado, administrador e contador, residente
e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SQSW 304, bloco D, apartamento 411,
Setor Sudoeste, CEP 70673-404, portador da Carteira de Identidade RG nº 941.683, expedida
pela Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), inscrito no CPF sob o nº
539.703.651-04, eleito por 66.353.102 (sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três
mil, cento e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 7.075.270 (sete milhões, setenta e
cinco mil, duzentas e setenta) abstenções, para ocupar o cargo de membro do Conselho Fiscal
suplente da Sra. Evelyn Veloso Trindade.

(v)

Leonardo Guimarães Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG
n.º 091640 CRC/RJ, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 082.887.307-01,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Presidente Wilson, 231, 28º andar, Centro, CEP 20.030-905, eleito por 66.353.102 (sessenta e
seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cento e dois) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e 7.075.270 (sete milhões, setenta e cinco mil, duzentas e setenta) abstenções, para
ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;

(vi)

Anderson Nunes da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade
RG nº 29.207.076-7, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo
(SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 269.768.458-10, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maratona, 285, apartamento 104, Torre Lyon, Vila
Alexandria, CEP 05345-000, eleito por 66.353.102 (sessenta e seis milhões, trezentos e
cinquenta e três mil, cento e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 7.075.270 (sete
milhões, setenta e cinco mil, duzentas e setenta) abstenções, para ocupar o cargo de membro
do Conselho Fiscal suplente do Sr. Leonardo Guimarães Pinto.
7.6.1.Consignar que tendo em vista a configuração do quadro acionário da Companhia, com a
ausência de acionistas controladores, o procedimento de eleição em separado previsto no
art. 161, § 1º, da Lei das S.A., não é aplicável à eleição dos membros do Conselho Fiscal,
de maneira que os 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal
foram eleitos por votação majoritária.
7.6.2.Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da
legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais preenchem os
requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer

ressalva, a declaração mencionada nos arts. 147 e 162, § 2º da Lei das S.A, que ficará
arquivada na sede da Companhia.
7.6.3.Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no
prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo
termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração
de desimpedimento conforme item acima.
7.7.

Aprovar, por 50.309.934 (cinquenta milhões, trezentos e nove mil, novecentos e trinta e quatro)

votos favoráveis, 21.099.988 (vinte e um milhões, noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito) votos
contrários e 2.018.450 (dois milhões, dezoito mil, quatrocentas e cinquenta) abstenções, a fixação da
remuneração global de até R$ 34.966.943,45 (trinta e quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil,
novecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) para os administradores e membros do
Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2021, ficando a cargo do Conselho de
Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de
representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A. O valor da
remuneração global acima aprovada não inclui o valor correspondente aos encargos que são ônus da
Companhia.
(B) Em Assembleia Geral Extraordinária: Instalada a assembleia e depois do exame e discussão das
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
7.8.

Aprovar, por 71.466.931 (setenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e

trinta e um) votos favoráveis, 26.285 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e cinco) votos contrários e
1.935.156 (um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e seis) abstenções, a proposta
da administração para a propositura de ação de responsabilidade, nos termos do artigo 159 da Lei das
S.A., contra os ex-administradores da Companhia, Srs. (i) Luiz Fernando Fogaça, diretor financeiro de
15.06.2010 a 02.04.2018 e diretor presidente de 02.01.2019 até 30.03.2020, que renunciou ao cargo em
05.03.2020; (ii) Leopoldo Saboya, diretor financeiro de 02.04.2018 a 07.11.2019; (iii) Jacques Douglas
Varaschim, diretor de tecnologia da informação de 17.01.2018 a 16.07.2020; e (iv) Luiz Eduardo Falco,
diretor presidente de 12.03.2013 a 31.12.2018 e membro do Conselho de Administração de 26.10.2016 e
04.05.2020.
7.8.1

Consignar que o Sr. Leopoldo Saboya, por meio de sua representante, Vânia
Wongtschowski Kleiman, proferiu voto contrário à matéria indicada no item 7.8 acima.
Questionada pela Mesa sobre o impedimento do Sr. Leopoldo em votar este item da ordem
do dia da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 115, § 1º da Lei das S.A.,
a Sra. Vânia informou que preferia se abster de responder e manteve o voto contrário.
Tendo em vista que o referido voto em nada altera o resultado desta deliberação, a Mesa

manteve o registro de tal voto, sem que isso implique no reconhecimento de sua
regularidade.
7.9.

Aprovar, por 71.466.931 (setenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e

trinta e um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.961.441 (um milhão, novecentos e sessenta e um
mil, quatrocentas e quarenta e uma) abstenções, a retificação das Assembleias Gerais Ordinárias da
Companhia que aprovaram, sem reservas, as contas dos administradores referentes aos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2015, 2016, 2017 e 2018, para contemplar a aprovação, com reservas, do
relatório da administração e das contas dos administradores referentes aos exercícios sociais de 2015 a
2018.
7.9.1.Consignar que a aprovação do item acima ressalva todos os atos de gestão que causaram,
contribuíram ou de qualquer forma permitiram a ocorrência das distorções contábeis em
relação aos exercícios de 2015 a 2018, para que a Companhia possa buscar, no foro
competente, a responsabilização dos referidos ex-administradores, de modo a ser
indenizada pelos danos sofridos.
7.10.

Aprovar, por 54.774.457 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil,

quatrocentos e cinquenta e sete) votos favoráveis, 16.635.465 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e
cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco) votos contrários e 2.018.450 (dois milhões, dezoito mil,
quatrocentas e cinquenta) abstenções, a rerratificação do montante da remuneração anual e global dos
administradores no exercício de 2020, refletindo o valor efetivamente realizado no exercício de 2020,
correspondente a R$38.774.262,51 (trinta e oito milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), ao invés dos R$30.582.793,16 (trinta milhões,
quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) aprovados
originalmente.
7.11.

Aprovar, por 68.615.560 (sessenta e oito milhões, seiscentos e quinze mil, quinhentos e sessenta)

votos favoráveis, 2.794.362 (dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e dois)
votos contrários e 2.018.450 (dois milhões, dezoito mil, quatrocentas e cinquenta) abstenções, a
rerratificação do Plano de Incentivo Baseado em Ações CEO da Companhia, aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 2020, de forma a prever que o número total máximo de
ações restritas que podem ser outorgadas ao Sr. Leonel Andrade, diretor presidente, seja ajustado de
forma a manter o percentual inicialmente acordado de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do capital social
da Companhia, em bases totalmente diluídas, em razão de bonificação, desdobramento ou grupamento
de ações ou emissão de ações no contexto de aumentos de capital.
7.12.

Aprovar, por 71.466.931 (setenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e

trinta e um) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.961.441 (um milhão, novecentos e sessenta e um

mil, quatrocentas e quarenta e uma) abstenções, a autorização para os administradores da Companhia
praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
8.

DOCUMENTOS: Os documentos submetidos à assembleia, tais como as declarações e

manifestações de voto, protesto ou de dissidência apresentadas por escrito pelos acionistas foram
autenticados pela mesa e ficam arquivados na sede da Companhia.
9.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, às 11h22 suspendeu-se os trabalhos para a

lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da
Lei das S.A, e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do
artigo 130, § 2º, da Lei das S.A., que foi lida e achada conforme por todos os presentes e na sequência o
presidente declarou a assembleia encerrada.
Santo André/SP, 27 de abril de 2021.
Mesa:

Valdecyr Maciel Gomes

Hiram Pagano

Presidente

Secretário

Representante da Administração:

Maurício Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e Diretor de
Relações com Investidores
Representante do Conselho Fiscal:

Sergio Citeroni

Representante do Auditor Independente:

Fábio Lopes do Carmo
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[Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CVC Brasil Operadora
e Agência de Viagens S.A. realizada em 27 de abril de 2021]
Acionistas Presentes:

Fator Sinergia Fundo de Investimento em Ações
Safari Master Prev Fundo de Investimento Multimercado
Safari Master Prev CEM Fundo de Investimento Multimercado FIFE
Safari Master Fundo de Investimento Multimercado
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
TRUXT MULTIMANAGER BBDC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
TRUXT INVESTMENTS - EQUITY LONG SHORT MASTER FUND LLC
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I -INVESTIMENTO NO
EXTERIOR
PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD
IBM 401 (K) PLUS PLAN
NORGES BANK
PRUDENTIAL TRUST COMPANY
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX
STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS
RAYTHEON TECHNOLOGIES C. M. R. TRUST
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
INTERNATIONAL MONETARY FUND
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
SPDR SP EMERGING MARKETS ETF
JOULE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
FIDELITY INVEST TRUST LATIN AMERICA FUND
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I -INVESTIMENTO NO
EXTERIOR
(boletim de voto a distância)
(Presidente da Mesa)
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NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING
ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND
VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
MERCER QIF FUND PLC
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B
SCHRODER GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
GREAT-WEST EMERGING MARKETS EQUITY FUND
PARAMETRIC TMEMC FUND, LP
BROWN ADVISORY LATIN AMERICAN FUND
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2
VANGUARD ESG INTERNATIONAL
SCHRODER SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITY FUND
PUBLIC PENSION AGENCY
VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
BROWN ADVISORY LATIN AMERICAN FUND LP
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
CUSTODY B. OF J. LTD. RE: SMTB AXA IM E. S. C. E. M. F.
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II
ETFMG TRAVEL TECH ETF
GOTHAM CAPITAL V, LLC
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER
INTER VALOR FIA
LAZARD/WILMINGTON EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAG
ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT
ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER DIVER G F
JPMORGAN FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND
JPMORGAN FUNDS
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
SCHRODER PENSION MANAGEMENT LIMITED
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
(boletim de voto a distância)
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PÁTRIA PIPE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Representado por Pátria Investimentos Ltda.
p.p Renato Justo Stivanin
(participação pelo sistema eletrônico)
(Presidente da Mesa)

Luiz Eduardo Falco Pires Correa
(participação pelo sistema eletrônico)
(Presidente da Mesa)

Leopoldo Viriato Saboya
p.p. Vânia Wongtschowsky Kleiman
(participação pelo sistema eletrônico)
(Presidente da Mesa)

AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO
PRIVADO
Representado por Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
p.p. Marcos Grutzmacher
(participação pelo sistema eletrônico)
(Presidente da Mesa)

Matheus Campos de Matos
(participação pelo sistema eletrônico)
(Presidente da Mesa)

