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NIRE 35.3.0036759-6 | Código CVM nº 23310
EXTRATO DA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2020

1.
Data, hora e local: Realizada às 8:30 horas do dia 1º de julho de 2020, por
videoconferência, nos termos do Artigo 17, § 7º do Estatuto Social da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2.
Convocação: A convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 17,
§ 3º, do Estatuto Social.
3.
Presença: Presente, virtualmente, a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, quais sejam: Srs. Silvio José Genesini Junior
(Presidente), Deli Koki Matsuo (Vice-Presidente), Cristina Helena Zingaretti Junqueira,
Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes
e Henrique Teixeira Alvares. Como convidados, participaram da reunião os Srs. Leonel
Dias de Andrade Neto (Diretor Presidente), Mauricio Teles Montilha (Diretor Executivo
de Finanças e de Relações com Investidores) e Roberta Dias Ramos Queiroz (Gerente
Executiva do Departamento Jurídico).
4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior e
secretariados pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
5.
Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para discutir sobre: (i) abertura e atualizações, incluindo a composição e as
atribuições do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas; (ii) trabalhos de finalização
das demonstrações financeiras e ajustes contábeis; (iii) capitalização; (iv) atualização
sobre auditoria e trabalhos de apuração dos indícios de erros contábeis; (v) atualização
sobre negócios do grupo na Argentina; (vi) planejamento da área Digital; (vii) retomada
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dos negócios no segundo semestre de 2020; (viii) atualização dos trabalhos do Comitê
de Estratégia e Inovação; e (ix) atualização dos trabalhos do Comitê de Pessoas e
Remuneração.

6.

Discussões e deliberações:

6.1. Abertura e atualizações
A reunião teve início com abertura, atualizações e apresentação da agenda da reunião
pelo Presidente.
Decidiu-se retificar a informação que constou na Ata de Reunião do Conselho de
Administração realizada em 21 de maio de 2020 para indicar que o Sr. Luis Otavio
Furtado permanecerá como membro externo do Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas, comitê não-estatutário de assessoramento ao Conselho de
Administração, até a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício
de 2019. Além disso, consignou-se que os Srs. Eduardo Azevedo, Flávio Menezes e
Felipe Dias optaram por atuar apenas como ouvintes das discussões desse Comitê, que
não estejam relacionadas à apuração de indícios de erros contábeis, até o término dos
trabalhos de apuração.
Dessa forma, a composição do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas,
devidamente aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, é a seguinte:
Srs. Henrique Alvares (Coordenador do Comitê), Luis Otavio Furtado (membro externo
até a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019),
Teresa Grossi (membro externo) e Fernando Iunes (membro ad hoc até a conclusão
dos trabalhos de apuração).
Resolveu-se, ainda, que neste momento o Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas
não passará a tratar dos aspectos financeiros da Companhia. Esta questão será
reavaliada pelo Conselho de Administração até a aprovação das demonstrações
financeiras referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2020.
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6.2. Demonstrações financeiras e ajustes contábeis
Conforme material disponibilizado aos conselheiros no portal de governança, o CFO da
Companhia, Sr. Maurício Montilha, apresentou o cronograma planejado de entrega das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019, com previsão de
divulgação até 31 de julho de 2020.
6.3. Capitalização
Para esse tema, contou-se com a participação de representantes do escritório Pinheiro
Neto Advogados e do Itaú BBA. O conselho foi atualizado e orientou os advisors sobre
o detalhamento das estruturas possíveis para a capitalização.
6.4. Auditoria e trabalhos de apuração
O Sr. Henrique Alvares, coordenador do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas,
atualizou os conselheiros sobre os trabalhos de apuração dos erros contábeis e
cronograma previsto para finalização e apresentação do relatório final.
6.5. Argentina
O Diretor Presidente, Sr. Leonel Andrade, atualizou os conselheiros sobre o andamento
dos negócios do grupo na Argentina.
6.6. Planejamento Área Digital
Para esse tema, contou-se com a participação do Diretor Executivo de Produtos Digitais,
Sr. Marcelo Quintella, que apresentou o planejamento de entrega de produtos digitais,
conforme material disponibilizado aos conselheiros no portal de governança.
6.7. Retomada de Negócios/Apresentação da Diretoria
Para esse tema, contou-se com a participação dos diretores com reporte direto ao
Diretor Presidente, que apresentaram aos conselheiros uma análise geral sobre as
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percepções e medidas para a retomada dos negócios após a reabertura, conforme
material disponibilizado no portal de governança.
6.8. Atualização Comitê de Estratégia e Inovação
A Sra. Cristina Junqueira, coordenadora do Comitê de Estratégia e Tecnologia, atualizou
os conselheiros sobre os trabalhos do referido comitê.
6.9. Atualização Comitê de Pessoas e Remuneração
O Sr. Deli Matsuo, coordenador do Comitê de Pessoas e Remuneração, atualizou os
conselheiros sobre os trabalhos do referido comitê.

7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrandose a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes, os Srs. Silvio José Genesini Junior (Presidente da Mesa), Deli Koki Matsuo,
Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela
Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes e Henrique Teixeira Alvares, bem como a
Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz (Secretária da Mesa).
Certifico e dou fé que esta ata confere com a original lavrada em livro.

Santo André/SP, 1º de julho de 2020

______________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária da Mesa
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