CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.3.0036759-6 | Código CVM nº 23310
EXTRATO DA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2020

1.
Data, hora e local: Realizada às 8:30 horas do dia 21 de maio de 2020, por
conferência telefônica, nos termos do Artigo 17, § 7º do Estatuto Social da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2.
Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do
Artigo 17, § 3º, do Estatuto Social.
3.
Presença: Presente, virtualmente, a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, quais sejam: 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. Como convidados, participaram da reunião o Sr. Leonel
Andrade (Diretor Presidente), o Sr. Mauricio Teles Montilha (Diretor Executivo de
Finanças e de Relações com Investidores) e a Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz
(Gerente Executiva do Departamento Jurídico).
4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior e
secretariados pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
5.
Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para discutir sobre: (i) abertura, composição dos comitês e agenda futura
do Conselho; (ii) trabalhos de apuração dos indícios de erros contábeis; (iii) trabalhos
de finalização das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019 e
informações sobre o caixa da Companhia; (iv) estratégia e estrutura organizacional;
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(v) projeto de capitalização da Companhia; (vi) melhorias de controles e governança; e
(vii) sessão exclusiva dos membros do Conselho de Administração.

6.

Discussões e deliberações:

6.1. Abertura, composição dos comitês e agenda futura do Conselho
A reunião teve início com as boas-vindas do Presidente do Conselho aos novos
conselheiros e ao novo Conselho recém-eleito pelos acionistas.
Conforme material disponibilizado aos Conselheiros no Portal de Governança, foi
apresentada, pelo Presidente, proposta de composição dos comitês de assessoramento
ao Conselho de Administração tendo em vista que o Conselho foi recentemente
renovado. A proposta de composição, devidamente aprovada por unanimidade pelos
conselheiros presentes, foi a seguinte:
(a) Comitê de Estratégia e Inovação: Srs. Cristina Junqueira, Deli Matsuo, Felipe
Dias, Flavio Menezes, Henrique Alvares, Silvio Genesini e Rodrigo Silva Marvão
(membro externo). A Sra. Cristina Junqueira atuará como coordenadora desse
comitê. Além disso foi acordado que todos os membros do Conselho de
Administração serão convidados para as reuniões desse comitê.
(b) Comitê de Pessoas e Remuneração: Srs. Deli Matsuo, Eduardo Azevedo e
Henrique Alvares. O Sr. Deli Matsuo atuará como coordenador desse comitê.
(c) Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas: Srs. Henrique Alvares, Luis Otavio
Furtado (membro externo até a conclusão do trabalho de apuração dos indícios
de erros contábeis), Teresa Grossi (membro externo), Fernando Iunes (membro
ad hoc até a conclusão dos trabalhos de apuração), Eduardo Azevedo, Felipe
Dias e Flávio Menezes. O Sr. Henrique Alvares atuará como coordenador desse
comitê. Esse comitê passará a tratar também dos aspectos financeiros da
Companhia e, para isso, terá seu regimento e nome atualizados para aprovação
em reunião posterior do Conselho de Administração.
Aos Srs. Eduardo Azevedo, Flávio Menezes e Felipe Dias foi dada a opção de
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ingressarem imediatamente no Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, participando
dos trabalhos de apuração dos indícios de erros contábeis em andamento, ou atuarem
apenas como ouvintes das discussões do Comitê não relacionadas à investigação até
o seu término.
6.2. Trabalhos de apuração dos indícios de erros contábeis
Participaram dessa parte da reunião representantes do escritório Trindade Sociedade
de Advogados e da empresa ICTS Protiviti, bem como os membros do Comitê de
Auditoria e Partes Relacionadas, inclusive o Sr. Fernando Fontes Iunes (membro ad hoc
do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas para participação na apuração dos
indícios de erros contábeis).
Conforme material disponibilizado aos Conselheiros no Portal de Governança, os
representantes do escritório Trindade Sociedade de Advogados e da empresa ICTS
Protiviti apresentaram aos conselheiros as etapas dos trabalhos de apuração dos
indícios de erros contábeis, seu status atual e cronograma previsto de encerramento.
Os conselheiros tiveram a oportunidade de questionar os assessores sobre detalhes da
apuração até o presente momento.
6.3. Trabalhos de finalização das demonstrações financeiras referentes ao exercício de
2019 e informações sobre o caixa da Companhia
Conforme material disponibilizado aos Conselheiros no Portal de Governança, discutiuse o andamento dos trabalhos de finalização das demonstrações financeiras referentes
ao exercício de 2019.
O CFO da Companhia apresentou um resumo do fluxo de caixa, realizado e previsto,
da Companhia com ações previstas para fortalecimento da liquidez futura.
6.4. Estratégia e Estrutura organizacional
Conforme material disponibilizado aos Conselheiros no Portal de Governança, foi feita
uma apresentação pelo CEO da Companhia da nova estrutura organizacional do Grupo
com uma redução do número de reportes diretos e uma combinação de unidades de
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negócios e áreas operacionais. Discorreu sobre as mudanças de lideranças já efetuadas
e as que ainda pretende fazer. Fez também sua primeira avaliação dos trabalhos de
direcionamento estratégico feito pela Companhia em 2019. Ressaltou a importância de
associar a mudança cultural à transformação estratégica com a finalidade de servir bem
aos clientes e resumiu o que considera ser as “nossas ambições” para os próximos anos
da Companhia.
Estes aspectos estratégicos ficaram de ser detalhados nas próximas reuniões do Comitê
de Estratégia e Inovação.
6.5. Projeto de capitalização da Companhia
Participaram dessa parte da reunião representantes do Itaú BBA. Conforme material
disponibilizado no Portal de Governança, apresentaram aos conselheiros informações
sobre o andamento do projeto, sobre o material desenvolvido em conjunto com a
administração e alternativas de estruturas para uma futura capitalização.
6.6. Melhorias de controles e governança
Na apresentação do CFO relativa às demonstrações financeiras foi exposta aos
Conselheiros uma visão geral das ações que estão sendo tomadas para melhoria dos
controles e governança da Companhia.
Ficou combinado que uma discussão mais aprofundada sobre melhoria de controles e
governança será feita na próxima reunião do Conselho combinando as recomendações
advindas dos trabalhos de apuração em andamento e recomendações da
Administração.
6.7. Sessão exclusiva dos membros do Conselho de Administração
Por fim, os conselheiros se reuniram em sessão exclusiva.

7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrandose a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes, Srs. Silvio José Genesini Junior (Presidente da Mesa), Deli Koki Matsuo,
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Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela
Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes e Henrique Teixeira Alvares, bem como pela
Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz (Secretária da Mesa).
Santo André/SP, 21 de maio de 2020

Certifico e dou fé que esta ata confere com a original lavrada em livro.

______________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária
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