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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021
Senhores Acionistas,
A administração da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., sociedade
por ações, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das
Figueiras, nº 501, 8° andar, Bairro Jardim CEP 09080-370, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o n.º 10.760.260/0001-19,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria “A” sob o código 23310 (“CVC” ou “Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), Instrução CVM n. 480,
de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480/2009”) e da Instrução CVM
n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/2009”), vem
apresentar a V.Sas. o Manual (“Manual”) para orientar a participação na assembleia
geral extraordinária, a ser realizada no dia 11 de março de 2021, às 10:00 horas, de
modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da
Companhia (“Assembleia Geral”), bem como a proposta da administração (“Proposta”)
a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral.
Neste documento V.Sas. encontrarão esclarecimentos da administração da Companhia
acerca das matérias propostas para deliberação, bem como todas as informações
necessárias à sua participação na Assembleia Geral.
Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais.
Cordialmente,

Silvio José Genesini Junior
Presidente do Conselho de Administração
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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021
1.

GERAL

OBJETO

Em atenção aos melhores interesses da Companhia, a Administração da
Companhia submete ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral as seguintes
matérias constantes da ordem do dia:

2.

(i)

a eleição dos membros do Conselho de Administração;

(ii)

a indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do VicePresidente do Conselho de Administração; e

(iii)

a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração
da Companhia.
DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS

A administração da Companhia, em atendimento ao disposto na ICVM 481/2009
e na ICVM 480/2009, coloca à disposição dos Senhores Acionistas os seguintes
documentos:
(i)

Boletim de voto a distância; e

(ii)

A presente Proposta para a Assembleia Geral com seus respectivos
anexos.

Os documentos relativos à Assembleia Geral encontram-se à disposição dos
Senhores Acionistas no endereço da sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da
Companhia (http://www.ri.cvc.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br/) na rede mundial de
computadores (internet).
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3.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do art. 124 da Lei das S.A., a Assembleia Geral será convocada por
meio de anúncio publicado, por 3 (três) vezes, no mínimo, no Diário Oficial do estado
onde se localiza a sede da Companhia e em jornal de grande circulação editado no local
da sede, contendo, o local, a data, a hora da assembleia geral e a sua respectiva ordem
do dia.
De acordo com a legislação aplicável, a primeira publicação do anúncio de
convocação de assembleia geral de companhias abertas será realizada com, no mínimo,
15 (quinze) dias de antecedência da assembleia geral, no Diário Oficial do estado onde
se localiza a sede da companhia e em jornal de grande circulação editado no local da
sede.
Desta forma, a primeira publicação do edital de convocação para a Assembleia
Geral foi devidamente realizada no dia 09 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, jornal habitualmente utilizado pela
Companhia.
4.

LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral será realizada exclusivamente de modo digital, por meio de
disponibilização de sistema eletrônico que possibilitará que os acionistas
acompanhem e votem na Assembleia Geral, considerando-se, portanto, realizada na
sede social da Companhia, localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo,
na Rua das Figueiras, nº 501, 8° andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370.
5.

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral será realizada de maneira exclusivamente digital,
observando o disposto na ICVM 481/2009. A administração da Companhia esclarece
que os Senhores Acionistas, observados os respectivos prazos e procedimentos,
poderão participar e votar na Assembleia Geral por meio de sistema eletrônico para
participação a distância durante a Assembleia Geral.
A administração da Companhia reitera aos Senhores Acionistas que não
haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia Geral, uma vez que
essa será realizada exclusivamente de modo digital.
Os acionistas interessados em participar da Assembleia Geral por meio de
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sistema eletrônico de votação a distância deverão enviar e-mail para o endereço
ri@cvc.com.br até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia Geral, ou
seja, até 09 de março de 2021, manifestando seu interesse em participar da
Assembleia Geral dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação
de Acesso”).
A Solicitação de Acesso deverá (i) conter a identificação do acionista e, se for
o caso, de seu representante legal que comparecerá à Assembleia Geral, incluindo
seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço
de e-mail do solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para
participação na Assembleia Geral, conforme abaixo indicados.
Nos termos do artigo 126, da Lei das S.A. e do artigo 7º, parágrafo 5º, do
Estatuto da Companhia, para participar da Assembleia Geral os acionistas, ou seus
representantes legais, além da digitalização do documento de identidade e dos atos
societários que comprovem a representação legal, deverão apresentar via
digitalizada dos seguintes documentos:
(i)

comprovante demonstrando a qualidade de acionista do solicitante
expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da
Companhia datado de até, no máximo, 3 (três) dias antes da data da
realização da Assembleia Geral;

(ii)

procuração em caso de participação por meio de representante; e/ou

(iii)

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de
ações nominativas, extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente, datado de até, no máximo,
3 (três) dias antes da data de realização da Assembleia Geral.

Com relação à identificação do acionista, são aceitos os seguintes documentos
de identidade: Carteira de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos
profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública,
desde que contenham foto de seu titular.
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples
ou autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão
competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso):
(a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que
(b.i) comparecer à Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii)
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assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na
Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o
disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para
exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o
representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos
societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá
apresentar juntamente com a Solicitação de Cadastro, cópia simples ou autenticada
do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há
menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1.º e § 2.º, do
Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi lavrada, a
qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga
com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento
da firma do outorgante ou tendo sido assinada por certificado digital emitido por
autoridades certificadoras vinculadas à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras
(“ICP-Brasil”), como alternativa ao reconhecimento de firma.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente
poderão ser representadas por procurador que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126,
§ 1.º, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia
poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578,
julgado em 4 de novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído
em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do
Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia,
acionista ou advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter
reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público e ser traduzidos,
sendo dispensado o apostilamento ou a legalização em Consulado Brasileiro,
conforme aplicável.
Caso determinado acionista não receba as senhas de acesso com até 24 horas
de antecedência do horário de início da Assembleia Geral, deverá entrar em contato
com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-
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mail ri@cvc.com.br, com até 2 (duas) horas de antecedência do horário de início da
Assembleia Geral, para que seja prestado o suporte necessário.
Na data da Assembleia Geral, o link de acesso à plataforma digital estará
disponível a partir de 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de início da
Assembleia Geral, sendo que o registro da presença do acionista via sistema
eletrônico somente se dará mediante o acesso via link, conforme instruções aqui
indicadas. A Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital
para participação da Assembleia Geral com pelo menos 15 (quinze) minutos de
antecedência.
6.

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

Em atendimento à ICVM 481/2009, foi disponibilizado o boletim de voto a
distância pela Companhia, na presente data, na página da Companhia
(http://ri.cvc.com.br/) e nas páginas da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/) na rede mundial de computadores, em versão passível
de impressão e preenchimento manual.
Os acionistas que optarem por manifestar seus votos a distância na Assembleia
Geral deverão preencher o boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia
indicando se desejam aprovar, rejeitar ou abster-se de votar nas deliberações descritas
no boletim, observados os seguintes procedimentos:
a) Envio do boletim diretamente à Companhia
Depois de preenchido o boletim, os senhores acionistas deverão enviar, aos
cuidados do Departamento de Relações com Investidores os seguintes documentos:
(i)

uma via do boletim de voto a distância com todos os campos devidamente
preenchidos, todas as páginas rubricadas e a última página assinada pelo
acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), sendo que todas as assinaturas
devem ter reconhecimento de firma em Tabelião Público ou com assinatura
digital por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras
vinculadas à ICP-Brasil, como alternativa ao reconhecimento de firma; e

(ii)

documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante legal
signatário do boletim, em conformidade com as instruções contidas no item 5 da
presente Proposta.
Ressalta-se que, para a presente Assembleia, em função do atual contexto
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relacionado à evolução da pandemia do corona vírus (COVID-19), solicita-se que,
excepcionalmente, os documentos acima indicados sejam encaminhados aos cuidados
do Departamento de Relações com Investidores apenas por meio de correio eletrônico
(para o e-mail: ri@cvc.com.br).
Para ser aceito validamente, o boletim de voto, observado o disposto acima,
deverá ser recebido pela Companhia até o dia até 04 de março de 2021, inclusive.
Nos termos do artigo 21-U da ICVM 481/2009, em até 3 (três) dias contados do
recebimento do boletim, a Companhia comunicará aos acionistas, por meio de envio de
e-mail ao endereço eletrônico informado acima: (i) o recebimento do boletim, bem
como se o boletim e eventuais documentos que o acompanham são suficientes para que
o voto do acionista seja considerado válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou
reenvio do boletim de voto a distância ou dos documentos que o acompanham,
descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização do voto a distância.
Conforme parágrafo único do art. 21-U da ICVM 481/2009, o acionista pode
retificar ou reenviar o boletim de voto a distância ou os documentos que o
acompanham, desde que observado o prazo para o recebimento pela Companhia, acima
indicado.
Não serão considerados os votos proferidos por acionistas nos casos em que o
boletim de voto a distância e/ou os documentos de representação dos acionistas
elencados acima sejam enviados (ou reenviados e/ou retificados, conforme o caso) sem
observância dos prazos e formalidades de envio indicadas acima.
b) Envio por meio dos prestadores de serviço
Conforme facultado pelo art. 21-B da ICVM 481/2009, além do envio do boletim
de voto a distância diretamente para a Companhia, os senhores acionistas poderão
enviar instruções de preenchimento do boletim de voto a distância para prestadores de
serviço aptos a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento
do boletim de voto a distância, desde que referidas instruções sejam enviadas até 04 de
março de 2021, inclusive.
Dessa forma, as instruções de voto poderão ser enviadas por intermédio do
agente de custódia dos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que
estejam depositadas em depositário central ou, caso as ações estejam em ambiente
escritural, por intermédio do Banco Bradesco S.A.
O agente de custódia e o Banco Bradesco S.A. verificarão as instruções de voto
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fornecidas pelos acionistas, mas não são responsáveis por verificar a elegibilidade do
acionista para exercício do direito de voto, função que caberá à Companhia.
Os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de
custódia e com o Banco Bradesco S.A. para verificar os procedimentos por eles
estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os
documentos e informações exigidos para tanto. Referidos prestadores de serviço
comunicarão aos acionistas o recebimento das instruções de voto ou a necessidade de
retificação ou reenvio, devendo prever os procedimentos e prazos aplicáveis.
No caso de acionistas que possuam parte das ações de emissão da Companhia
de sua titularidade em custódia e parte em ambiente escritural, ou que possuam ações
custodiadas em mais de uma instituição custodiante, as instruções de voto podem ser
enviadas apenas para uma instituição, sendo que o voto será sempre considerado pela
quantidade total de ações de titularidade do acionista.
c) Informações Adicionais
Adicionalmente, a Companhia ressalta que:
(i)
caso haja divergências entre eventual boletim de voto a distância
recebido diretamente pela Companhia e instrução de voto coletada pelo agente
escriturador (conforme constante no mapa de votação proveniente do
escriturador), para um mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto do
escriturador prevalecerá, de acordo com as disposições do §2° do art. 21-W da
ICVM 481/2009;
(ii)
conforme determinado pelo art. 21-S da ICVM 481/2009, a Central
Depositária da B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de
seus respectivos agentes de custódia, desconsiderará eventuais instruções
divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo
mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ;
(iii)
encerrado o prazo de votação à distância, o acionista não poderá alterar
as instruções de voto já enviadas, salvo na Assembleia, presencialmente ou por
procuração, mediante solicitação, explícita, de desconsideração das instruções de
voto enviadas via boletim, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em
votação; e
(iv)
conforme previsto no art. 21-X da ICVM 481/2009, as instruções de voto
a distância serão consideradas normalmente na hipótese de eventual adiamento
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da Assembleia ou caso seja necessária a sua realização em segunda convocação,
desde que o eventual adiamento ou realização em segunda convocação não
ultrapassem 30 (trinta) dias da data inicialmente prevista para sua realização em
primeira convocação.
7.

REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Como a matéria a ser deliberada na assembleia geral extraordinária objeto
dessa proposta não importa em reforma do estatuto social, a instalação do conclave
ocorrerá, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de ações
representativas de, no mínimo, 1/4 (um quarto) das ações com direito de voto,
conforme o art. 125 da Lei das S.A.
Se não for possível instalar a Assembleia Geral em primeira convocação, novos
editais serão publicados pela Companhia e a Assembleia Geral poderá ser instalada,
em segunda convocação, com a presença de acionistas titulares de qualquer número
de ações com direito a voto.
8.

MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS

As deliberações das assembleias gerais de acionistas, ressalvadas as exceções
previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, desconsideradas as
abstenções, na forma do art. 129 da Lei das S.A. Visto que as matérias a serem
apreciadas na Assembleia Geral não estão sujeitas à maioria especial prevista em lei, a
aprovação das matérias dependerá do voto da maioria absoluta das ações presentes à
Assembleia Geral.
9.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata
lavrada no “Livro de Atas das Assembleias Gerais”, que será assinada pelos membros
da mesa (Lei das S.A., artigo 130, caput), sendo certo ainda que os acionistas que
tenham registrado suas presenças no sistema eletrônico de participação a distância
disponibilizado pela Companhia serão considerados presentes e assinantes da ata nos
termos do Art. 21-V da ICVM 481.
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma
de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas
a transcrição das deliberações tomadas (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º). Nesse caso, os
documentos ou propostas submetidas à assembleia, assim como as declarações de
voto ou dissidência, referidos na ata, serão numerados seguidamente, autenticados
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pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia (Lei
das S.A., artigo 130, § 1.º, “a”). Adicionalmente, a mesa, a pedido de acionista
interessado, autenticará exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou
dissidência, ou protesto apresentado (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º, “b”).
Nos termos da legislação em vigor, serão extraídas certidões da ata da
assembleia geral, devidamente autenticadas pelo presidente e secretário (Lei das
S.A., artigo 130, caput), que serão enviadas eletronicamente à CVM e à B3,
apresentadas a registro na junta comercial do estado da sede da Companhia e
publicadas no diário oficial e no jornal de grande circulação (Lei das S.A., artigo 134;
artigo 289). Companhias abertas poderão, desde que autorizado pela assembleia
geral, publicar a ata com omissão das assinaturas dos acionistas (Lei das S.A., artigo
130, § 2.º).
Desse modo, a administração propõe que a ata da Assembleia Geral seja lavrada
na forma de sumário dos fatos ocorridos, observados os requisitos acima mencionados,
e sua publicação seja efetuada com a omissão das assinaturas dos acionistas.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021
1. ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS
O objetivo desta seção é analisar as matérias submetidas à apreciação de V.Sas.
na Assembleia Geral, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de decisão
informada e refletida por parte dos Senhores acionistas.
1.1.

Eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia

Nos termos do artigo 14 do Estatuto da Companhia, o Conselho de Administração
será composto de 7 (sete) membros, eleitos e destituíveis pela assembleia geral, com
mandato unificado de 2 (dois) exercícios anuais, permitida a reeleição.
Em observância ao disposto no art. 150 da Lei das S.A., no caso de vacância da
maioria dos cargos do Conselho de Administração, será convocada assembleia geral
para proceder a nova eleição.
Tendo em vista que na reunião do Conselho de Administração realizada em 08
de fevereiro de 2021, a Companhia tomou ciência da renúncia dos Srs. Silvio José
Genesini Junior, Deli Koki Matsuo, Cristina Helena Zingaretti Junqueira e Henrique
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Teixeira Alvares aos seus respectivos cargos de membros do Conselho de Administração

da Companhia, para os quais foram eleitos em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 4 de maio de 2020, com efeitos a partir da investidura de seus
respectivos substitutos, a administração propõe a eleição de todos os membros do
Conselho de Administração para o restante do mandato que se encerrará na assembleia
geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021.
Com o auxílio e importante atuação dos Srs. Silvio, Deli, Cristina e Henrique foi
possível concluir, com êxito, relevantes medidas tomadas pela nova gestão da
Companhia desde abril de 2020: (i) a implantação do plano de ação com o objetivo de
fortalecer a governança corporativa da Companhia e adequar seus sistemas, processos
e controles internos, com a renovação do time de gestores da Companhia, incluindo a
criação de uma Diretoria Executiva dedicada aos temas de Governança e Compliance,
(ii) a conclusão do processo de apuração independente que tinha por objeto averiguar
os fatos relacionados às distorções contábeis identificadas pela Companhia, (iii) a
republicação e regularização das demonstrações financeiras da Companhia; (iv) o
processo de reestruturação de dívidas oriundas da 2ª, 3ª e 4ª emissões públicas de
debêntures, com valor de face em aberto totalizando o montante de R$1.5 bilhão; (v) a
revisão do planejamento estratégico da Companhia; (vi) a aprovação de novo plano de
incentivo de longo prazo para os executivos; e (vii) a operação de aumento de capital da
Companhia no montante superior a R$ 664 milhões recentemente concluída, dentre
outras.
A Companhia registra seus sinceros agradecimentos aos Srs. Silvio José Genesini
Junior, Deli Koki Matsuo, Henrique Teixeira Alvares e à Sra. Cristina Helena Zingaretti
Junqueira, pela dedicação e importantes contribuições ao longo do período em que
exerceram suas funções na Companhia, especialmente durante os últimos 10 meses,
período pelo qual a Companhia passou por grandes mudanças e alcançou um novo
patamar.
Em consonância com o § 1.º do artigo 14 do Estatuto Social e em cumprimento
ao Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que
for maior, dos membros do Conselho de Administração deverão ser conselheiros
independentes.
De acordo com a Lei das S.A., a eleição de membros do conselho de
administração pode ser realizada por votação majoritária, processo de voto múltiplo ou
voto em separado.
Por meio do procedimento de voto em separado, a Lei das S.A. garante o direito
de exigir a realização de uma votação separada para eleição de 1 (um) membro do
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conselho de administração aos seguintes grupos de acionistas: (a) minoritários titulares
de ações ordinárias presentes na Assembleia Geral que representem, individualmente
ou em conjunto, pelo menos 15% (quinze por cento) do capital social com direito a voto;
e (b) acionistas titulares de ações preferenciais com voto restrito presentes na
Assembleia Geral que representem, individual ou conjuntamente, no mínimo, 10% (dez
por cento) do capital social total.
O objetivo da votação em separado é tornar o órgão efetivamente
representativo, o que contribui para a boa governança das companhias abertas. Logo, o
acionista controlador não participa da votação, que será realizada por maioria de votos
dentro do universo de acionistas minoritários e preferencialistas, conforme aplicável,
presentes que desejem participar dessa votação.
No caso da CVC, tendo em vista que a Companhia não possui um controlador
definido tampouco possui ações preferenciais, não se justifica a realização do processo
de votação em separado para eleição de 1 (um) membro do conselho de administração,
haja vista que já é garantida a representatividade dos acionistas minoritários em
referido órgão.
Para melhor compreensão da dinâmica da eleição dos membros do conselho de
administração, os processos de votação majoritária e de voto múltiplo são detalhados a
seguir.
1.1.1.

Votação majoritária

Em regra, os membros do Conselho de Administração são eleitos por meio de
votação majoritária, na qual cada ação ordinária confere 1 (um) voto a seu titular,
considerando-se eleito o candidato que receber a maioria absoluta dos votos dos
presentes, não computadas as abstenções.
Para permitir a maior participação dos acionistas, o presidente da Assembleia
Geral colocará em votação o nome de cada candidato ao Conselho de Administração
indicado pelo acionista controlador ou pelo acionista minoritário da Companhia. Assim,
os acionistas poderão manifestar seus votos favoráveis, contrários ou de abstenção
individualmente para cada candidato indicado.
Tendo em vista que o artigo 129 da Lei das S.A. prevê que as deliberações da
Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os
votos em branco, para que um candidato seja considerado eleito, ele precisa receber
mais da metade dos votos válidos proferidos em tal eleição.
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Assim, quando o presidente da Assembleia Geral colocar em votação o nome de
determinado candidato, tal candidato será considerado eleito se receber a maioria
absoluta dos votos, desconsideradas as abstenções.
A votação será encerrada quando todos os cargos do Conselho de Administração
forem preenchidos, ainda que restem candidatos cujos nomes não tenham sido
apresentados para votação.
Caso, após a análise e votação de todos os candidatos, ainda remanesça algum
cargo vago, será realizada na própria Assembleia Geral uma segunda votação entre dois
dos candidatos mais votados, sendo eleito o candidato que receber mais da metade dos
votos proferidos nesta segunda votação, não computadas as abstenções.
1.1.2.

Voto Múltiplo

Nos termos do artigo 141 da Lei das S.A., o acionista ou o conjunto de acionistas
representando, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto,
pode requerer a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do
Conselho de Administração. Trata-se de procedimento de eleição por meio do qual se
atribui a cada ação tantos votos quantos sejam os cargos a preencher no Conselho de
Administração, sendo reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só
candidato ou distribuí-los entre vários.
Segundo o artigo 291 da Lei das S.A., a CVM pode fixar escala reduzindo o
percentual mínimo para solicitar o procedimento de voto múltiplo em função do capital
social das companhias abertas. Nesse sentido, o artigo 1.º da Instrução CVM n.º 165, 11
de dezembro de 1991, conforme alterada (“ICVM 165/1991”) apresenta a seguinte
escala para requerimento de voto múltiplo:
Intervalo do Capital Social (R$)

Percentual Mínimo do Capital Votante para
Solicitação de Voto Múltiplo %

0 a 10.000.000

10

10.000.001 a 25.000.000

9

25.000.001 a 50.000.000

8

50.000.001 a 75.000.000

7

75.000.001 a 100.000.000

6
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acima de 100.000.001

5

Considerando que o capital social da Companhia, nesta data, é de R$
1.330.622.855,02 (um bilhão, trezentos e trinta milhões, seiscentos e vinte e dois mil,
oitocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), representado por 201.177.258
(duzentos e um milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito) ações
ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal, o percentual para
requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho
de Administração da Companhia é de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social
total e votante, nos termos do artigo 141 da Lei das S.A. e do artigo 1.º da ICVM
165/1991.
Assim, os acionistas da Companhia representando, individual ou conjuntamente,
no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto, poderão requerer,
por escrito, a adoção do processo de voto múltiplo à Companhia.
Consoante o entendimento da CVM nos Processos Administrativos CVM n.º
RJ2013/4386 e RJ2013/4607, julgados em 4 de novembro de 2014, como as ações em
tesouraria são momentaneamente amputadas do direito a voto, elas devem ser
excluídas de todo e qualquer percentual legal que tenha como base o número de ações
com direito a voto.
Por conseguinte, no cálculo do percentual de 5% (cinco por cento) do capital
social com direito a voto necessário para requerer a adoção do mecanismo de voto
múltiplo, devem ser desconsideradas eventuais ações em tesouraria1.
Assim, o pedido de voto múltiplo poderá ser feito por acionista ou grupo de
acionistas titular de, no mínimo, 10.052.741 (dez milhões e cinquenta e dois mil e
setecentos e quarenta e um) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia.
De acordo com a Lei das S.A., a requisição do voto múltiplo deve ser feita por
meio de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas
antes da realização da Assembleia Geral. Importante notar que, conforme dispõe o § 4.º
do artigo 132 do Código Civil, os prazos fixados em hora são contados de minuto a
minuto.

1

Na presente data, existem 122.434 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro) ações de emissão da
Companhia mantidas em tesouraria.
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Uma vez recebido o requerimento de voto múltiplo pelo acionista ou conjunto
de acionistas representando o percentual de 5% (cinco por cento) do capital social com
direito a voto, desconsideradas as ações em tesouraria, a Companhia, em conformidade
com a legislação aplicável, divulgará “aviso aos acionistas” informando a respeito da
realização da eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do processo
de voto múltiplo, conforme solicitado pelos acionistas da Companhia.
O acionista que requerer a adoção do procedimento de voto múltiplo para
eleição de membros do conselho de administração poderá retirar o pedido formulado a
qualquer tempo, inclusive na própria Assembleia (Processo CVM 19957.003630/201801.43, julgado em 9 de outubro de 2018). No caso em que, em razão da retirada de
pedido, os critérios acima indicados deixem de ser preenchidos, o procedimento de voto
múltiplo não será adotado.
Na Assembleia Geral, a mesa, com base nas informações constantes no “Livro de
Presença”, em cumprimento no disposto no artigo 141, § 1.º, in fine, da Lei das S.A.,
informará o número de votos necessário para, em qualquer cenário, eleger 1 (um)
membro do Conselho de Administração no âmbito voto múltiplo.
Para calcular o número de votos necessário para eleger 1 (um) membro do
Conselho de Administração, a mesa utilizará a seguinte fórmula:

𝑉 =

𝐴∗𝐶
+1
𝐶 +1

Onde:
“V”

número inteiro de votos necessários para, em qualquer cenário,
eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração.

“A”

número de ações legitimadas a participar no processo de voto
múltiplo de titularidade dos acionistas presentes.

“C”

número de cargos do Conselho de Administração a serem
preenchidos pelo voto múltiplo.

17

Como não existem frações de ações e votos fracionários, eventuais frações serão
desconsideradas.
Vale salientar que o número a ser informado pela mesa indica o número de votos
para, em qualquer cenário, eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração.
Dependendo da efetiva alocação dos votos durante a Assembleia Geral, pode ser
possível eleger um conselheiro de administração com um número inferior de votos do
que o calculado pela fórmula acima.
Conforme dispõe o § 2.º do artigo 141 da Lei das S.A., em caso de empate, os
cargos não preenchidos serão objeto de nova votação pelo mecanismo do voto múltiplo,
devendo a mesa informar, previamente à votação e ao escrutínio, o número de votos
necessários para eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração com base na
fórmula acima.
Por fim, esclarece-se que para eleição dos membros do conselho de
administração, os votos proferidos por acionistas que, via boletim de voto a distância,
tenham optado por abster-se no item de distribuição prévia de votos nos candidatos
informados no boletim, são considerados como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia. Dessa forma, os votos de tais acionistas não são computados no quórum de
deliberação e, portanto, esses acionistas não participam da eleição dos membros do
conselho de administração.
1.1.3.

Acionistas legitimados para participação da eleição

O § 2.º do artigo 110 da Lei das S.A. proíbe a atribuição de voto plural a qualquer
classe ou espécie de ação. Isso significa que, em cada deliberação a ser tomada pela
Assembleia Geral, cada ação com direito a voto conferirá o peso de 1 (um) voto ao seu
titular. Desse modo, a legislação brasileira consagra o princípio da proporcionalidade do
peso do voto com a participação no capital social votante.
Uma das consequências da proibição do voto plural é, justamente, a
impossibilidade de o acionista utilizar as mesmas ações para participar da eleição em
separado e do processo de voto múltiplo ou da votação majoritária para eleição do
Conselho de Administração realizada na mesma Assembleia Geral.
1.1.4.Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia

Nos termos da legislação aplicável, os acionistas podem indicar um ou mais
candidatos para compor o conselho de administração
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Em conformidade com a ICVM 481/2009, esta Proposta apresenta considerações
sobre os candidatos indicados pela Administração da Companhia e as instruções para a
indicação de candidatos pelos demais acionistas da Companhia.
1.1.5.Candidatos

indicados pela administração para a composição do conselho de
administração

A administração da Companhia propõe a indicação dos seguintes
candidatos para compor o conselho de administração da Companhia, para o restante do
prazo de gestão unificado até a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar
a respeito das contas dos administradores e das demonstrações contábeis do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2021:

Candidatos
Valdecyr Maciel Gomes
Sandoval Martins Pereira
Lilian Maria Ferezim Guimarães
Eduardo de Britto Pereira Azevedo
Rachel de Oliveira Maia
Flavio Uchoa Teles de Menezes
Felipe Villela Dias
Em cumprimento à ICVM 481/2009, o Anexo I contém as informações mínimas
previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, com relação aos candidatos
indicados pela administração ao conselho de administração da Companhia.
1.1.6.Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho de administração

Os acionistas que desejarem indicar candidato para o conselho de administração
poderão notificar a Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação
do candidato.
O acionista que submeter a indicação de membro do Conselho de Administração
deverá, no mesmo ato, apresentar (i) cópia do instrumento de declaração de
desimpedimento ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em
condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas; (ii) o currículo do
candidato, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência profissional,
escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento e indicação de
quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras

19

companhias, e as demais informações requeridas no artigo 10 da ICVM 481/2009; e (iii)
a declaração de independência prevista no artigo 17, I, do Regulamento do Novo
Mercado, por meio do qual o indicado deverá atestar seu enquadramento em relação
aos critérios de independência.
A declaração de desimpedimento deverá, conforme previsto na Instrução CVM
367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367/02”), ser firmada em instrumento próprio e
conter a declaração do candidato ao conselho de administração de que:
(i)

não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular,
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147
da Lei das S.A.;

(ii)

não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela
CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta,
como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das S.A.;

(iii)

atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da
Lei das S.A.; e

(iv)

não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da
companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.

De acordo com a ICVM 367/02, presume-se ter interesse conflitante com a
Companhia o candidato que: (a) tenha sido eleito por acionista que também elegeu
conselheiro de administração em sociedade concorrente; e (b) mantenha vínculo de
subordinação com o acionista que o elegeu.
A qualificação completa do candidato indicado deverá atender aos requisitos
mínimos determinados pelo Departamento de Registro de Empresa e Integração (DREI)
para o registro da ata da Assembleia Geral pela Junta Comercial (item 3.2.5.1 do Anexo
III da Instrução Normativa do DREI n.º 38, de 2 de março de 2017):
(i)

nome civil por extenso;

(ii)

nacionalidade;

(iii)

estado civil;
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(iv)

profissão;

(v)

número de identidade e órgão expedidor;

(vi)

número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (CPF); e

(vii)

residência com endereço completo.

Assim que receber a indicação de candidato para membro do Conselho de
Administração contendo as informações mínimas exigidas pela Instrução CVM n°
367/2002, a Companhia divulgará “Aviso aos Acionistas” informando a respeito da
indicação de candidato para membro do Conselho de Administração.
Ademais, caso tal indicação seja recebida até o dia 14 de fevereiro de 2021 e seja
apresentada mediante solicitação de inclusão de candidato ao conselho de
administração no boletim de voto a distância, por acionistas que detenham, pelo menos,
1,5% do capital votante, observados os procedimentos e prazos aplicáveis, a Companhia,
se considerar a solicitação válida e conforme, reapresentará o Boletim de Voto a
Distância, para nele incluir o nome de novo candidato ao Conselho de Administração,
conforme previsto no artigo 21-A, §3°, da ICVM 481/2009.
A despeito dos procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de
candidato a membro do Conselho de Administração poderá ser realizada na própria
Assembleia Geral pelo acionista ou o por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio
de procurador, desde que apresentados os documentos e informações requeridos pela
legislação acima mencionados.
1.2.

Indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da
Companhia

De acordo com o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia o Conselho de
Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, ambos eleitos e
destituídos pela assembleia geral.
Nesse sentido, a Administração da Companhia propõe a indicação do Sr.
Valdecyr Maciel Gomes e do Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo como Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho de Administração da Companhia até a
assembleia geral ordinária que examinar as contas do exercício social a ser encerrado
em 31 de dezembro de 2021.
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1.3.

Caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a análise da independência
dos membros do Conselho de Administração deve ser realizada em face de
impedimentos objetivos − os quais, uma vez verificados, impedem a atribuição da
qualificação de conselheiro independente − e parâmetros subjetivos que levam em
conta o relacionamento da pessoa com a Companhia, seu acionista controlador e
administradores e a possibilidade de tal vínculo afetar a independência do conselheiro
de administração.
São considerados impedimentos à caracterização de conselheiro independente,
nos termos do art. 16, § 1.º, do Regulamento do Novo Mercado:
(i) ser acionista controlador da Companhia;
(ii) ter o exercício do voto nas reuniões do Conselho de Administração
vinculado por acordo de acionistas relacionado à Companhia;
(iii) ser cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até
segundo grau do acionista controlador, de administrador da companhia
ou de administrador do acionista controlador; ou
(iv) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou
do seu acionista controlador.
Verificada qualquer das hipóteses de impedimento, o candidato em questão
pode ser eleito ao Conselho de Administração, mas não poderá ser caracterizado como
“conselheiro independente” em consonância com o Regulamento do Novo Mercado.
Caso o indicado não preencha nenhuma das hipóteses de impedimento acima
referidas, devem ainda ser analisados determinados relacionamentos do candidato que,
em função de suas características, magnitude e extensão, possam implicar perda da
independência.
Segundo o § 2.º, do art. 16, do Regulamento do Novo Mercado, as relações que
dependem de análise são as seguintes:
(i)

parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador,
de administrador da companhia ou de administrador do acionista
controlador;
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(ii) relação de emprego ou de exercício de cargo de diretoria, nos últimos 3
(três) anos, de sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum;
(iii) relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;
(iv) ocupar cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais
com a companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder
decisório na condução das atividades da referida sociedade ou
entidade; e
(v) receber outra remuneração da Companhia, de seu acionista
controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum
além daquela relativa à atuação como membro do Conselho de
Administração ou de comitês da Companhia, de seu acionista
controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no
capital social da Companhia e benefícios advindos de planos de
previdência complementar.
Importa ressaltar que, diferentemente das hipóteses de impedimento, a
existência dos relacionamentos acima não implica, necessariamente, a perda da
independência. O indicado poderá ser qualificado como “conselheiro independente” a
depender da magnitude, extensão e características específicas do relacionamento.
O Anexo II contém o relatório de análise do enquadramento dos candidatos
como conselheiros independentes para fins do Regulamento do Novo Mercado, com
base no qual a administração da Companhia propõe que os seguintes candidatos, caso
eleitos, sejam declarados como conselheiros independentes para fins do Regulamento
do Novo Mercado: (a) Eduardo de Britto Pereira Azevedo; (b) Flavio Uchoa Teles de
Menezes; (c) Felipe Villela Dias; (d) Valdecyr Maciel Gomes; (e) Sandoval Martins
Pereira; (f) Lilian Maria Ferezim Guimarães; e (g) Rachel de Oliveira Maia.
10.

CONCLUSÕES

Pelos motivos acima enunciados, a Administração da Companhia submete a
presente Proposta à apreciação dos Senhores Acionistas reunidos em Assembleia Geral
da Companhia, recomendando a sua integral aprovação.
Santo André/SP, 09 de fevereiro de 2021.
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Silvio José Genesini Junior
Presidente do Conselho de Administração
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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I
INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
(Informações previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência relativas aos candidatos
para compor o conselho de administração indicados pelo acionista controlador)

12.5. Em relação a cada um dos administradores do emissor, indicar, em forma de tabela:

Nome

CPF

Data de
Nascimento

Profissão

Eduardo de Britto Pereira
Azevedo

055.208.487-50

16/12/1980

Economista

Órgão da Administração

Conselho de Administração

Cargo Eletivo
Ocupado
Vice Presidente do
Conselho de
Administração

Data da Eleição

Data de Posse

11/03/2021

Até 30 dias a contar
da data da eleição

Conselheiro Independente

Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor
Membro do Comitê de Pessoas e
Remuneração e do Comitê de Estratégia e
Inovação
Foi Eleito pelo
Prazo de Mandato
Controlador
AGO que aprovar as
contas do exercício
Não
de 2021

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
1
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Eduardo Azevedo é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro e possui MBA pelo MIT Sloan School of Management. O Sr. Eduardo é sócio responsável
pela área de Private Equity do Opportunity, onde ingressou em 2011. É conselheiro de
administração das companhias Santos Brasil, PetroRecôncavo, Tauá Brasil e AgroSB, na qual atuou
como CEO de 2014 a 2016. Anteriormente, trabalhou na área de Corporate Banking do Banco
BBM entre os anos de 2001 a 2009.
Sim

Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da
CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial desse membro do Conselho da Companhia. Adicionalmente, o Sr.
Azevedo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da
regulamentação aplicável.
O Sr. Azevedo declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer
condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da
Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não
sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.

O Sr. Azevedo é considerado membro independente com base no critério de independência
definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Adicionalmente, o Sr. Azevedo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente,
nos termos da regulamentação aplicável.

Nome

CPF

Felipe Villela Dias

218.680.308-90

Órgão da Administração

Conselho de Administração

Cargo Eletivo
Ocupado
Membro
Independente do
Conselho de
Administração

Data de
Nascimento

Profissão

Engenheiro de
Produção
Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor
18/12/1981

Membro do Comitê de Auditoria e do
Comitê de Estratégia e Inovação

Data da Eleição

Data de Posse

Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

11/03/2021

Até 30 dias a contar
da data da eleição

AGO que aprovar as
contas do exercício
de 2021

Não

Conselheiro Independente

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
1
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Felipe Villela Dias é formado em Engenharia de Produção pela UFRJ com especialização em
logística pela Coppead. O Sr. Felipe é sócio da Visagio Consultoria Assessoria e Desenvolvimento
Ltda., onde atua como especialista em finanças em projetos de consultoria, bem como membro
independente do Conselho de Administração da Santos Brasil Participações S.A., Technos S.A.,
Petro Rio S.A. e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras. Foi sócio da Squadra Investimentos
por dez anos, especializando-se nos setores de construção civil, logística, aviação e de programas
de fidelidade. Como sócio da Squadra, atuou por um ano como Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores da Brasil Brokers Participações S.A.
Sim

O Sr. Dias declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer condenação
criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores
Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.

O Sr. Dias é considerado membro independente com base no critério de independência definido
pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
O Sr. Dias declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da
regulamentação aplicável.

Nome

CPF

Flavio Uchoa Teles de
Menezes

152.597.248-01

Órgão da Administração

Conselho de Administração

Cargo Eletivo
Ocupado
Membro
Independente do
Conselho de
Administração

Data de
Nascimento

Profissão

Administrador de
Empresas
Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor
18/12/1969

Membro do Comitê de Auditoria e do
Comitê de Estratégia e Inovação

Data da Eleição

Data de Posse

Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

11/03/2021

Até 30 dias a contar
da data da eleição

AGO que aprovar as
contas do exercício
de 2021

Não

Conselheiro Independente

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
1
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Flávio Menezes é, desde 2019, sócio na gestora Pátria Investimentos, onde é responsável
pela gestão de investimentos em companhias abertas. É, desde 2017, membro do Conselho de
Administração e coordenador do Comitê de Auditoria da Construtora Tenda S.A., companhia
atuante no setor imobiliário. Entre outros cargos que ocupou, foi sócio-fundador da gestora de
investimentos Mainstay Capital (2006-2012); sócio e Chief Investment Officer da GPS
Planejamento Financeiro (2001-2006); sócio-fundador, CEO e membro do Conselho de
Administração da MundoMedia S.A. (1999-2001), e sócio e head de gestão de renda variável do
Banco Patrimônio de Investimentos (1996-1999). Menezes é formado em Administração de
Empresas pela EAESP da Fundação Getúlio Vargas e MBA em Finanças e Contabilidade pela Booth
School of Business da Universidade de Chicago.
Sim

As sociedades citadas não são controladas por acionista da Companhia que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da

Companhia.
O Sr. Flávio Menezes declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer
condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da
Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não
sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.
O Sr. Flavio Menezes é considerado membro independente com base no critério de
independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
O Sr. Flávio Menezes declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos
termos da regulamentação aplicável.

Nome

CPF

Valdecyr Maciel Gomes

718.224.887-53
Cargo Eletivo
Ocupado
Presidente do
Conselho de
Administração

Órgão da Administração

Conselho de Administração

Data de
Profissão
Nascimento
13/06/1962
Advogado
Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor
N/A

Data da Eleição

Data de Posse

Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

11/03/2021

Até 30 dias a contar
da data da eleição

AGO que aprovar as
contas do exercício
de 2021

Não

Conselheiro Independente

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
0
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Valdecyr Maciel Gomes é presidente do Conselho de Ética da Anbima – Associação Brasileira
de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais; Gestor do Primex Brasil V Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior; Membro Titular do Comitê
de Avaliação e Seleção de Conselheiros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
(CAS-CRSFN), conforme Portaria 439, 27.9.18, MF; Árbitro nomeado para compor Tribunal
Arbitral em Procedimentos em curso perante a Câmara FGV de Mediação e Arbitragem; Membro
do Conselho de Administração da Santos Brasil Participações S.A (companhia aberta); Membro do
Conselho Fiscal, suplente, da BRF S.A. (companhia aberta de capital autorizado).
Sim

Anteriormente, até setembro de 2016, o Sr. Gomes foi Head para a América Latina e Managing
Partner na Brookfield Asset Management/ Private Equity e, antes desta posição, CEO e Presidente
do Banco Brascan S.A, da Brookfield Serviços Financeiros Ltda., da Brascan Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, da BRKB DTVM S.A., da BRKB Consultoria e da Brookfield Gestão de Ativos
Ltda (todas estas empresas são ligadas à Brookfield Asset Management).
O Sr. Gomes declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer condenação
criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores
Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.
O Sr. Gomes é considerado membro independente com base no critério de independência
definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Adicionalmente, o Sr. Gomes declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente,
nos termos da regulamentação aplicável.

Nome

CPF

Sandoval Martins Pereira

129.731.538-32
Cargo Eletivo
Ocupado
Membro
Independente do
Conselho de
Administração

Órgão da Administração

Conselho de Administração

Data de
Profissão
Nascimento
23/09/1970
Diretor Executivo
Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor

N/A

Data da Eleição

Data de Posse

Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

11/03/2021

Até 30 dias a contar
da data da eleição

AGO que aprovar as
contas do exercício
de 2021

Não

Conselheiro Independente

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
0
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Sandoval Martins Pereira é Diretor Presidente do CBS Holding uma empresa do Patria
Investimentos com foco no mercado de Segurança da Informação (CyberSecurity) na América
Latina.
Sim

Anteriormente, o Sr. Pereira exerceu o cargo de CEO no Buscapé Company (Naspers Group) uma
empresa do mercado digital de geração de tráfego para todo o ecossistema de Ecommerce
brasileiro; tendo atuado também como membro do conselho de administração do Banco BMG e
membro do comitê de auditoria do Banco Original.
O Sr. Pereira declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer condenação
criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores
Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.
O Sr. Pereira é considerado membro independente com base no critério de independência
definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Nome

CPF

Lilian Maria Ferezim
Guimarães

063.940.958-00

Órgão da Administração

Conselho de Administração

Cargo Eletivo
Ocupado
Membro
Independente do
Conselho de
Administração

Data de
Nascimento

Profissão

Administradora de
Empresas
Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor
26/08/1960

N/A

Data da Eleição

Data de Posse

Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

11/03/2021

Até 30 dias a contar
da data da eleição

AGO que aprovar as
contas do exercício
de 2021

Não

Conselheiro Independente

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
0
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
A Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães é sócia da LL GUIMARÃES CONSULTORIA, com atuação
como Conselheira de Administração e consultoria e mentoria de executivos e acionistas; Membro
do Conselho Consultivo da EXEC CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS; Membro do Comitê de
Remuneração e do Comitê de Nomeações da SUZANO PAPEL E CELULOSE; e Membro do Conselho
de Administração da PROPAY SA; Membro da Diretoria, Vice-Presidente, Vice-Presidente do
Sim

Conselho Deliberativo na ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH-SP; Membro
do Conselho Consultivo na INSTITUTO SER+, ONG.
Anteriormente, a Sra. Guimarães exerceu o cargo de Membro do Conselho de Administração e do
Comitê de Pessoas na LOJAS RENNER; Membro do Comitê de Remuneração na ZENVIA,
Tecnologia; Vice-Presidente de Pessoas e Cultura na NATURA; Vice Presidente Executiva de
Recursos Humanos no GRUPO SANTANDER BRASIL.
A Sra. Guimarães declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer
condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da
Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não
sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.
A Sra. Guimarães é considerada membro independente com base no critério de independência
definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Nome

CPF

Rachel de Oliveira Maia

143.363.438-45
Cargo Eletivo
Ocupado
Membro
Independente do
Conselho de
Administração

Órgão da Administração

Conselho de Administração

Data de
Profissão
Nascimento
30/01/1971
Contadora
Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor

Não

Data da Eleição

Data de Posse

Prazo de Mandato

Foi Eleito pelo
Controlador

11/03/2021

Até 30 dias a contar
da data da eleição

AGO que aprovar as
contas do exercício
de 2021

Não

Conselheiro Independente

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
0
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
Sim

A Sra. Rachel de Oliveira Maia é formada em Contabilidade pelo Centro Universitário FMU, possui um MBA
em Finanças, Pessoas e Liderança pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), concluiu o curso de Negociação e
Liderança do Programa de Educação Executiva da Harvard Business School e o treinamento de gestão geral
da Universidade de Victoria, no Canadá.

É sócia fundadora e CEO da RM Consulting; Conselheira Administrativa do Grupo SOMA; Conselheira
Administrativa do SUMUP; Conselheira de Diversidade e Inclusão do Grupo Carrefour e Presidente do
Conselho Consultivo da UNICEF Brasil.
Anteriormente, a Sra. Rachel de Oliveira Maia Rachel Maia foi CFO da Tiffany entre 2005 e 2008, tendo
assumido como CEO entre 2005 e 2006, foi CEO da Pandora entre 2010 e 2018 e CEO da Lacoste entre
2018 e 2020. Atuou como membro do Conselho Geral do Consulado Dinamarquês e da Câmara de
Comércio Dinamarquesa, bem como como membro do Comitê do Presidente da Câmara Americana de
Comércio da Ancham Brasil, do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, do Grupo de Mulheres
Brasileiras e do Comitê Econômico e Social Conselho de Desenvolvimento.
A Sra. Rachel de Oliveira Maia declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer
condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de
Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.
A Sra. Rachel de Oliveira Maia é considerada membro independente com base no critério de
independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Adicionalmente, a Sra. Rachel de Oliveira Maia declara que não é considerada uma Pessoa Exposta
Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação
nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a
posse no cargo:

Conselho de Administração

Total
de
reuniões % de participação
realizadas pelo respectivo do membro nas
reuniões realizadas
órgão desde a posse*
após a posse

Eduardo de Britto Pereira Azevedo

23

100%

Felipe Villela Dias

23

100%

Flavio Uchoa Teles de Menezes

23

100%

Lilian Maria Ferezim Guimarães

N/A

N/A

Sandoval Martins Pereira

N/A

N/A

Valdecyr Maciel Gomes

N/A

N/A

Rachel de Oliveira Maia

N/A

N/A

* Informações referem-se ao mandado do Conselho de Administração iniciado em 2020 e
compreendem as reuniões realizadas desde a posse até janeiro de 2021.

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda
que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários

Nome

CPF

Felipe Villela Dias

218.680.308-90

Órgão da Administração

Cargo Eletivo
Ocupado

Comitê de Auditoria: Comitê
de Auditoria Não estatutário

Membro do Comitê
(Efetivo)

Data da Eleição

Data de Posse

08/01/2021

08/01/2021

Conselheiro Independente

Data de
Nascimento

Profissão

Engenheiro de
Produção
Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor
Membro do Comitê de Estratégia e
Inovação | Membro do Conselho de
Administração
Foi Eleito pelo
Prazo de Mandato
Controlador
1 ano
N/A
18/12/1981

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
0
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Felipe Villela Dias é formado em Engenharia de Produção pela UFRJ com especialização em
logística pela Coppead. O Sr. Felipe é sócio da Visagio Consultoria Assessoria e Desenvolvimento
Ltda., onde atua como especialista em finanças em projetos de consultoria, bem como membro
independente do Conselho de Administração da Santos Brasil Participações S.A., Technos S.A.,
Petro Rio S.A. e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras. Foi sócio da Squadra Investimentos
por dez anos, especializando-se nos setores de construção civil, logística, aviação e de programas
de fidelidade. Como sócio da Squadra, atuou por um ano como Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores da Brasil Brokers Participações S.A.
Sim

O Sr. Dias declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer condenação
criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores
Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não sofreu qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.
O Sr. Dias é considerado membro independente com base no critério de independência definido
pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
O Sr. Dias declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da

regulamentação aplicável.

Nome

CPF

Data de
Nascimento

Profissão

Eduardo de Britto Pereira
Azevedo

055.208.487-50

16/12/1980

Economista

Órgão da Administração

Cargo Eletivo
Ocupado

Comitê de Pessoas e
Remuneração

Membro do Comitê
(Efetivo)

Data da Eleição

Data de Posse

21/05/2020

21/05/2020

Conselheiro Independente

Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor
Membro do Comitê de Estratégia e
Inovação I Membro Independente do
Conselho de Administração
Foi Eleito pelo
Prazo de Mandato
Controlador
1 ano
N/A

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
0
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Eduardo Azevedo é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro e possui MBA pelo MIT Sloan School of Management. O Sr. Eduardo é sócio responsável
pela área de Private Equity do Opportunity, onde ingressou em 2011. É conselheiro de
administração das companhias Santos Brasil, PetroRecôncavo, Tauá Brasil e AgroSB, na qual atuou
como CEO de 2014 a 2016. Anteriormente, trabalhou na área de Corporate Banking do Banco
BBM entre os anos de 2001 a 2009.
Sim

Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da
CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial desse membro do Conselho da Companhia. Azevedo declara que não é
considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
O Sr. Azevedo declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer
condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da
Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não
sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.
O Sr. Azevedo é considerado membro independente com base no critério de independência
definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Adicionalmente, o Sr. Azevedo declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente,
nos termos da regulamentação aplicável.

Nome

CPF

Flavio Uchoa Teles de
Menezes

152.597.248-01

Órgão da Administração

Cargo Eletivo
Ocupado

Comitê de Auditoria: Comitê
de Auditoria Não estatutário

Membro do Comitê
(Efetivo)

Data da Eleição

Data de Posse

08/01/2021

08/01/2021

Conselheiro Independente

Data de
Nascimento

Profissão

Administrador de
Empresas
Outros Cargos e Funções Exercidas no
Emissor
Membro do Comitê de Estratégia e
Inovação | Membro do Conselho de
Administração
Foi Eleito pelo
Prazo de Mandato
Controlador
1 ano
N/A
18/12/1969

Critérios utilizados para determinar a
independência

Mandatos
Consecutivos

Critérios estabelecidos pelo Regulamento
0
do Novo Mercado
Experiência Profissional/ Critérios de independência/ Declaração de Eventuais Condenações
O Sr. Flávio Menezes é, desde 2019, sócio na gestora Pátria Investimentos, onde é responsável
pela gestão de investimentos em companhias abertas. É, desde 2017, membro do Conselho de
Administração e coordenador do Comitê de Auditoria da Construtora Tenda S.A., companhia
atuante no setor imobiliário. Entre outros cargos que ocupou, foi sócio-fundador da gestora de
investimentos Mainstay Capital (2006-2012); sócio e Chief Investment Officer da GPS
Planejamento Financeiro (2001-2006); sócio-fundador, CEO e membro do Conselho de
Administração da MundoMedia S.A. (1999-2001), e sócio e head de gestão de renda variável do
Banco Patrimônio de Investimentos (1996-1999). Menezes é formado em Administração de
Empresas pela EAESP da Fundação Getúlio Vargas e MBA em Finanças e Contabilidade pela Booth
School of Business da Universidade de Chicago.
Sim

As sociedades citadas não são controladas por acionista da Companhia que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da
Companhia.
O Sr. Flávio Menezes declarou que, durante os últimos 5 (cinco) anos: (a) não sofreu qualquer
condenação criminal; (b) não sofreu qualquer condenação em processo administrativo da
Comissão de Valores Mobiliários e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão; (c) não
sofreu qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade comercial qualquer.

O Sr. Flavio Menezes é considerado membro independente com base no critério de
independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
O Sr. Flávio Menezes declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos
termos da regulamentação aplicável.

12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários,
bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês
ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham
ocorrido após a posse no cargo.

Órgão

Membro

Total de reuniões
realizadas
pelo
respectivo órgão
desde a posse*

% de participação
do membro nas
reuniões realizadas
após a posse

Comitê de
Pessoas e
Remuneração

Eduardo de Britto Pereira Azevedo

03

100%

Comitê de
Estratégia e
Inovação

Eduardo de Britto Pereira Azevedo

02

100%

Comitê de
Estratégia e
Inovação

Flavio Uchoa Teles de Menezes

02

100%

Comitê de
Estratégia e
Inovação

Felipe Villela Dias

02

100%

* Informações referem-se ao mandato do membro do Comitê iniciado em maio de 2020 e
compreendem as reuniões realizadas desde a posse até janeiro de 2021.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre:
(a)
administradores da Companhia;
(b)
administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia;
(c) (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionados a administradores
do emissor, controladas e controladores.

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos
3 últimos exercícios sociais, entre administradores indicados e:
(a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
(b) controlador direto ou indireto da Companhia
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos últimos três
exercícios sociais.

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II
RELATÓRIO DE INDEPENDÊNCIA DOS CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(ARTIGO 17, I, DO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO)

RELATÓRIO DE INDEPENDÊNCIA DOS CANDIDATOS
INDICADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
I.

OBJETO

Este relatório consubstancia a análise e as conclusões a respeito da adequação dos candidatos
indicados como conselheiros independentes ao Conselho de Administração da Companhia
(“Relatório”) em relação à sua qualificação como conselheiro independente para fins do
Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento Novo Mercado”), segmento especial da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
II.

FUNDAMENTO

O Relatório foi elaborado para fins do art. 17, inciso II, do Regulamento do Novo Mercado.
III.

PRESSUPOSTOS DE INDEPENDÊNCIA DO CONSELHEIRO

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a análise da independência dos membros do
Conselho de Administração deve ser realizada em face de impedimentos objetivos − os quais, uma
vez verificados, impedem a atribuição da qualificação de conselheiro independente − e parâmetros
subjetivos que levam em conta o relacionamento da pessoa com a Companhia, seu acionista
controlador e administradores e a possibilidade de tal vínculo afetar a independência do conselheiro
de administração.
São considerados impedimentos à caracterização de conselheiro independente, nos termos do art.
16, § 1.º, do Regulamento do Novo Mercado:
(i)

ser acionista controlador da Companhia;

(ii)

ter o exercício do voto nas reuniões do Conselho de Administração restrito ou vinculado por
acordo de acionistas relacionado à Companhia;

(iii)

ser cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do
acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador do acionista
controlador; ou

(iv)

ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista
controlador.

Verificada qualquer das hipóteses de impedimento, o candidato em questão pode ser eleito ao
Conselho de Administração, mas não poderá ser caracterizado como “conselheiro independente”
em consonância com o Regulamento do Novo Mercado.

Caso o indicado não preencha nenhuma das hipóteses de impedimento acima referidas, devem
ainda ser analisados determinados relacionamentos do candidato que, em função de suas
características, magnitude e extensão, possam implicar a da sua independência.
Segundo o art. 16, § 2.º, do Regulamento do Novo Mercado, as relações que dependem de análise
são as seguintes:
(i)

parentesco por afinidade2, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da
companhia ou de administrador do acionista controlador;

(ii)

relação de emprego ou de exercício de cargo de diretoria, nos últimos 3 (três) anos, de
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;

(iii)

relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum;

(iv)

ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da
referida sociedade ou entidade; e

(v)

recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como
membro do conselho de administração ou de comitês da Companhia, de seu acionista
controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto
proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da Companhia e
benefícios advindos de planos de previdência complementar.

Importa ressaltar que, diferentemente das hipóteses de impedimento, a existência dos
relacionamentos acima não implica, necessariamente, a perda da independência. O indicado poderá
ser qualificado como “conselheiro independente” a depender da magnitude, extensão e
características específicas do relacionamento.
IV.

INDICADOS AO CARGO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

São indicados para compor o Conselho de Administração como conselheiro independente, para o
restante do prazo de gestão a se encerrar na assembleia geral ordinária que apreciar as
demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, os seguintes
candidatos:

2

De acordo com o art. 1.595, § 1.º, do Código Civil, o cônjuge ou companheiro é considerado parente por afinidade dos ascendentes,
dos descendentes e dos irmãos do cônjuge ou companheiro. Vale notar que a dissolução do casamento ou da união estável não extingue
o parentesco por afinidade em relação aos ascendentes e descendentes (art. 1.595, § 2.º, do Código Civil).

I.

EDUARDO DE BRITTO PEREIRA AZEVEDO, brasileiro, casado, economista, portador da
Cédula de Identidade RG nº 12.752.363-7, inscrito no CPF sob o nº 055.208.487-50,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, n.º 231, 28º andar, Centro, Município
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20030-905, para ocupar o cargo de Vice
Presidente do Conselho de Administração;

II.

FELIPE VILLELA DIAS, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de
Identidade RG nº 12.973.748-2, inscrito no CPF sob o nº 218.680.308-90, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço
comercial na Rua do Rosário, n.º 114, 2º andar, Centro, Município do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

III.

FLAVIO UCHOA TELES DE MENEZES, casado, brasileiro, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 14.582.984-4, inscrito no CPF sob o nº
152.597.248-01, com endereço comercial à Rua das Figueiras, 501, 8º andar, Bairro
Jardim, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09090-521, para o cargo
de membro efetivo do Conselho de Administração;

IV.

VALDECYR MACIEL GOMES, casado, brasileiro, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG nº 05421487-9, inscrito no CPF sob o nº 718.224.887-53, com endereço
comercial à Rua das Figueiras, 501, 8º andar, Bairro Jardim, no Município de Santo André,
Estado de São Paulo, CEP 09090-521, para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração;

V.

SANDOVAL MARTINS PEREIRA, casado, brasileiro, diretor executivo, portador da Cédula
de Identidade RG nº 18.788.294-0, inscrito no CPF sob o nº 129.731.538-32, com
endereço comercial à Rua das Figueiras, 501, 8º andar, Bairro Jardim, no Município de
Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09090-521, para o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração;

VI.

LILIAN MARIA FEREZIM GUIMARÃES, casada, brasileira, administradora de empresas,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.999.165-5, inscrita no CPF sob o nº
063.940.958-00, com endereço comercial à Rua das Figueiras, 501, 8º andar, Bairro
Jardim, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09090-521, para o cargo
de membro efetivo do Conselho de Administração; e

VII.

V.

RACHEL DE OLIVEIRA MAIA, solteira, brasileira, contadora, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 20.091.578-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 143.363.438-45, com
endereço comercial à Rua das Figueiras, 501, 8º andar, Bairro Jardim, no Município de
Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09090-521, para o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE INDEPENDÊNCIA DOS INDICADOS PARA O CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO COMO CONSELHEIRO INDEPENDENTES

Em relação aos conselheiros independentes ora indicados, apresenta-se abaixo, à luz do disposto
no Regulamento do Novo Mercado, análise detalhada com relação aos eventuais impedimentos à
sua independência e aos relacionamentos que, em função de suas características, magnitude e
extensão, possam implicar a perda de sua independência.
V.I.)

EDUARDO DE BRITTO PEREIRA AZEVEDO

V.I.1) Eventuais impedimentos
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não é controlador,
direto ou indireto, da Companhia.

B)
Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo
de acionistas

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não tem o exercício
do voto, nas reuniões do Conselho de Administração, vinculado por acordo de acionistas.

C)
Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não tem relação de
matrimônio ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou
administradores do acionista controlador.
D)
Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador nos
últimos 3 (três) anos

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não foi, nos últimos
3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do acionista controlador.

V.I.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)
Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não é parente, por
afinidade, do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do
acionista controlador.
B)
Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não teve relação de
emprego, nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos.
C)
Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não mantém relação
comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum.
D)
Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida
sociedade ou entidade
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não ocupa cargo em
entidade que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)
Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de
previdência complementar

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não recebe outra
remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou
de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas
ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social
da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
V.II.)

FELIPE VILLELA DIAS

V.II.1) Eventuais impedimentos
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não é controlador, direto ou indireto,
da Companhia.

B)
Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo
de acionistas

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não tem o exercício do voto nas
reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas.

C)
Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não tem relação de matrimônio ou
parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou administradores do
acionista controlador.
D)
Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador nos
últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não foi, nos últimos 3 (três) anos,
empregado ou diretor da Companhia ou do acionista controlador.

V.II.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos

A)
Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não é parente, por afinidade, do
acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista
controlador.
B)
Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não teve relação de emprego, nem
exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum nos
últimos 3 (três) anos.
C)
Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não mantém relação comercial com
a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum.
D)
Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida
sociedade ou entidade
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não ocupa cargo em entidade que
mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)
Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de
previdência complementar
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Felipe Villela Dias não recebe outra remuneração da
Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum
além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da
Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da companhia
e benefícios advindos de planos de previdência complementar.

V.III.) FLAVIO UCHOA TELES DE MENEZES
V.III.1) Eventuais impedimentos
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não é controlador,
direto ou indireto, da Companhia.

B)
Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo
de acionistas

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não tem o exercício do
voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo de acionistas.

C)
Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não tem relação de
matrimônio ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou
administradores do acionista controlador.
D)
Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador nos
últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não foi, nos últimos 3
(três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do acionista controlador.

V.III.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)
Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não é parente, por
afinidade, do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do
acionista controlador.

B)
Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não teve relação de
emprego, nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos.
C)
Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não mantém relação
comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum.
D)
Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida
sociedade ou entidade
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não ocupa cargo em
entidade que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)
Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de
previdência complementar
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Flavio Uchoa Teles de Menezes não recebe outra
remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou
de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas
ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social
da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
V.IV.) VALDECYR MACIEL GOMES
V.IV.1) Eventuais impedimentos
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não é controlador, direto ou
indireto, da Companhia.

B)
Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo
de acionistas

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não tem o exercício do voto,
nas reuniões do Conselho de Administração, vinculado por acordo de acionistas.

C)
Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não tem relação de matrimônio
ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou administradores do
acionista controlador.
D)
Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador nos
últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não foi, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou diretor da Companhia ou do acionista controlador.

V.IV.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)
Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não é parente, por afinidade,
do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista
controlador.
B)
Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não teve relação de emprego,
nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum nos
últimos 3 (três) anos.

C)
Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não mantém relação comercial
com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum.
D)
Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida
sociedade ou entidade
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não ocupa cargo em entidade
que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)
Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de
previdência complementar
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes não recebe outra remuneração
da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês
da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da
companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
V.V.) SANDOVAL MARTINS PEREIRA
V.V.1) Eventuais impedimentos
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Sandoval Martins Pereira não é controlador, direto ou
indireto, da Companhia.

B)
Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo
de acionistas

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Sandoval Martins Pereira não tem o exercício do voto,
nas reuniões do Conselho de Administração, vinculado por acordo de acionistas.

C)
Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, o Sr. Sandoval Martins Pereira não tem relação de
matrimônio ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou
administradores do acionista controlador.
D)
Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador nos
últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Sandoval Martins Pereira não foi, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou diretor da Companhia ou do acionista controlador.

V.V.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)
Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Sandoval Martins Pereira não é parente, por afinidade,
do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista
controlador.
B)
Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Sandoval Martins Pereira não teve relação de emprego,
nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum nos
últimos 3 (três) anos.
C)
Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Sandoval Martins Pereira não mantém relação
comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum.

D)
Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida
sociedade ou entidade
Com base nas informações disponíveis, o Sr. Sandoval Martins Pereira não ocupa cargo em entidade
que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)
Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de
previdência complementar
Com base nas informações disponíveis o Sr. Sandoval Martins Pereira não recebe outra
remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou
de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas
ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social
da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
V.VI.) LILIAN MARIA FEREZIM GUIMARÃES
V.VI.1) Eventuais impedimentos
A)

Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não é controladora,
direta ou indireta, da Companhia.

B)
Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo
de acionistas

Com base nas informações disponíveis, a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não tem o exercício
do voto, nas reuniões do Conselho de Administração, vinculado por acordo de acionistas.

C)
Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não tem relação de
matrimônio ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou
administradores do acionista controlador.
D)
Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador nos
últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não foi, nos últimos 3
(três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do acionista controlador.

V.VI.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)
Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não é parente, por
afinidade, do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do
acionista controlador.
B)
Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não teve relação de
emprego, nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos.
C)
Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não mantém relação
comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum.
D)
Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida
sociedade ou entidade
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não ocupa cargo em
entidade que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.

E)
Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de
previdência complementar
Com base nas informações disponíveis a Sra. Lilian Maria Ferezim Guimarães não recebe outra
remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou
de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas
ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social
da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
V.VII.) RACHEL DE OLIVEIRA MAIA
V.VII.1)
A)

Eventuais impedimentos
Ser acionista controlador direto ou indireto da Companhia

Com base nas informações disponíveis, a Sra. Rachel de Oliveira Maia não é controladora, direta ou
indireta, da Companhia.

B)
Tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo
de acionistas
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Rachel de Oliveira Maia não tem o exercício do voto,
nas reuniões do Conselho de Administração, vinculado por acordo de acionistas.

C)
Relação de parentesco com acionista controlador, de administrador da Companhia ou de
administrador do acionista controlador

Com base nas informações disponíveis, a Sra. Rachel de Oliveira Maia não tem relação de
matrimônio ou parentesco com o acionista controlador, administradores da Companhia ou
administradores do acionista controlador.
D)
Atuação como empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador nos
últimos 3 (três) anos

Com base nas informações disponíveis, a Sra. Rachel de Oliveira Maia não foi, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou diretor da Companhia ou do acionista controlador.

V.VII.2) Magnitude, extensão e características dos relacionamentos
A)
Parentesco por afinidade, até segundo grau, do acionista controlador, de administrador da
Companhia ou de administrador do acionista controlador
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Rachel de Oliveira Maia não é parente, por afinidade,
do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista
controlador.
B)
Relação de empregado ou de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum nos últimos 3 (três) anos
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Rachel de Oliveira Maia não teve relação de emprego,
nem exerceu cargo de diretoria em sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum nos
últimos 3 (três) anos.
C)
Relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas,
controladas ou sob controle comum
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Rachel de Oliveira Maia não mantém relação comercial
com a Companhia, com seu acionista controlador ou com sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum.
D)
Ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida
sociedade ou entidade
Com base nas informações disponíveis, a Sra. Rachel de Oliveira Maia não ocupa cargo em entidade
que mantenha relação comercial com a Companhia, com seu acionista controlador ou com
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
E)
Recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do
conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de
previdência complementar

Com base nas informações disponíveis a Sra. Rachel de Oliveira Maia não recebe outra remuneração
da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês
da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da
companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
VI.

CONCLUSÕES

Conforme detalhado acima, entende-se que os Srs. Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela
Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes, Valdecyr Maciel Gomes, Sandoval Martins Pereira, Lilian Maria
Ferezim Guimarães e Rachel de Oliveira Maia podem ser considerados como conselheiros
independentes para fins do Regulamento do Novo Mercado.
Com isso, caso todos os candidatos indicados pela administração da Companhia sejam eleitos, podese afirmar que a totalidade dos membros do Conselho de Administração seriam independentes, em
atendimento, assim, ao disposto no artigo 15 do Regulamento do Novo Mercado.
Santo André, 09 de fevereiro de 2021.
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