CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 23310
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019
1.

Data, hora e local: Realizada às 12:00 horas do dia 13 de novembro de 2019, na

sede social da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”), localizada
na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar,
CEP 09080-370.
2.

Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 17, § 3º, do Estatuto

da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia.
3.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da

Companhia, quais sejam: Srs. Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Deli Koki Matsuo,
Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes, Henrique Teixeira Alvares, Luis Otavio Saliba
Furtado, Luiz Eduardo Falco Pires Correa (Presidente) e Silvio José Genesini Junior (Vice
Presidente), inclusive de forma remota, nos termos do Artigo 17, § 7º do Estatuto Social.
4.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Correa

(Presidente) e secretariados pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz (Secretária).
5.

Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da

Companhia para deliberar sobre: (i) a eleição de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores; e (ii) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas.
6.

Deliberações: Após análise e discussão da matéria, os membros presentes do

Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade e sem ressalvas:
6.1.

Eleger o Sr. MAURÍCIO TELES MONTILHA, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.785.317-3 SSP/SP, inscrito
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no CPF/ME sob o nº 048.273.028-55, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, CEP 09080-370, para
o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,
O Sr. MAURÍCIO TELES MONTILHA, acima qualificado, foi nomeado para um
mandato que se iniciará em 15 de janeiro de 2020 e permanecerá válido até 2 de
janeiro de 2021, podendo ser reeleito, conforme o artigo 20 do Estatuto Social da
Companhia. Até a data de sua posse, o Sr. LUIZ FERNANDO FOGAÇA, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 13.893.373 SSP/SP e
inscrito no CPF/ME sob nº 116.469.528-20, permanecerá ocupando interinamente o
cargo de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da
Companhia.
O Diretor ora eleito será empossado no cargo de Diretor da Companhia mediante a
assinatura do respectivo termo de posse no livro de Atas de Reuniões da Diretoria,
nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
S.A.”), tendo declarado, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do
artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da
Companhia e não estar impedido de exercer cargos administrativos por lei especial,
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, em virtude
de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou em
decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
fé pública, ou a propriedade.
O Diretor ora eleito fará jus a uma remuneração anual global fixada conforme os
critérios da Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, nos termos do
Estatuto Social da Companhia.
6.2.

Aprovar a reeleição dos atuais membros do Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas, comitê não estatutário para assessoramento do Conselho de
Administração, com um prazo de mandato unificado de 1 (um) ano. Assim, o Comitê
de Auditoria e Partes Relacionadas permanece composto pelos Srs.: (i) Henrique
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Teixeira Alvares, que exercerá a função de coordenador desse Comitê (membro
independente do Conselho de Administração); (ii) Luis Otavio Saliba Furtado
(membro independente do Conselho de Administração); e (iii) Tereza Cristina
Grossi Togni (membro independente do Comitê).
Os membros do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas não fazem jus a qualquer
tipo de remuneração em razão das atividades por eles desempenhadas em tal
Comitê, exceto pela Sra. Tereza Cristina Grossi Togni.
7.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a

presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes,

Srs. Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Deli Koki Matsuo, Eduardo Cunha
Monnerat Solon de Pontes, Henrique Teixeira Alvares, Luis Otavio Saliba Furtado,
Luiz Eduardo Falco Pires Correa (Presidente da Mesa) e Silvio José Genesini Junior,
bem como pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz (Secretária da Mesa).
Santo André/SP, 13 de novembro de 2019
Certifico e dou fé que esta ata confere com a original lavrada em livro.

_______________________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária
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