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 02331-0
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Data, Hora e Local: Aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro de 2021, às 10h00, na
sede social da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., sociedade por ações,
localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501,
8º andar, bairro Jardim, CEP 09080-370. (“Companhia”).
1.

Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17, §
3º do Estatuto Social.
2.

Presença: Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da
Companhia, inclusive de forma remota, nos termos do Artigo 17, § 7º do Estatuto Social
da Companhia.
3.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior e
secretariados pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
4.

Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a tomada de conhecimento dos
pedidos de renúncia do Sr. Silvio José Genesini Junior, do Sr. Deli Koki Matsuo, da Sra.
Cristina Helena Zingaretti Junqueira e do Sr. Henrique Teixeira Alvares; (ii) a proposta da
administração para eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) a proposta
da administração para indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) o enquadramento dos candidatos
aos cargos de membros independentes do Conselho de Administração aos critérios de
5.
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independência do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil Bolsa, Balcão
(“Regulamento Novo Mercado”); e (v) a convocação dos acionistas da Companhia para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as matérias
indicadas nos itens anteriores.
Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame, a discussão e a votação das
matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram o
quanto segue:
6.

6.1. Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia apresentados pelos Srs. Silvio José
Genesini Junior, Deli Koki Matsuo e Henrique Teixeira Alvares e pela Sra. Cristina Helena
Zingaretti, com relação aos respectivos cargos de membros do Conselho de
Administração, nos termos das cartas de renúncia recebidas na presente data, que ficam
arquivadas na sede da Companhia.
6.1.1.Consignar

que as renúncias dos Srs. Silvio José Genesini Junior, Deli Koki
Matsuo, Henrique Teixeira Alvares e da Sra. Cristina Helena Zingaretti
Junqueira, ora formalizadas, produzirão efeitos a partir da investidura de
seus substitutos nos respectivos cargos.

6.1.2.Registrar

agradecimentos aos Srs. Silvio José Genesini Junior, Deli Koki
Matsuo, Henrique Teixeira Alvares e à Sra. Cristina Helena Zingaretti
Junqueira, pela dedicação e contribuição ao longo do período em que
exerceram suas funções na Companhia.

6.1.3.Consignar

que os atuais membros do Conselho de Administração da
Companhia foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 4 de maio de 2020 pelo processo de voto múltiplo
e tendo em vista a renúncia dos membros indicada acima, a proposta da
administração será de convocação de assembleia geral para eleição de todo
o Conselho de Administração.
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6.2. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, tendo em vista a matéria
constante do item 6.1 acima, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia
geral, para a eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme cópia que
fica arquivada na Companhia.
6.3. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser
submetida à deliberação da assembleia geral, para indicação, dentre os conselheiros
eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme
cópia que fica arquivada na Companhia.
6.4. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, para fins do art. 17 do
Regulamento do Novo mercado, o relatório de análise de enquadramento dos
candidatos indicados como membros independentes do Conselho de Administração da
Companhia nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado,
conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
6.4.1.Consignar que os Srs. Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela Dias

e Flavio Uchoa Teles de Menezes abstiveram-se de votar em relação à
análise de seus respectivos enquadramentos como conselheiros
independentes.
6.5. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a convocação de
assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar a respeito das matérias
tratadas nos itens acima (“AGE”), nos termos da proposta que fica arquivada na sede da
Companhia.
Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação
pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem
deliberadas na AGE serão oportunamente divulgados aos acionistas.
6.5.1.

Encerramento, Lavratura e Aprovação Da Ata: Nada mais havendo a ser tratado,
foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de
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manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes.
Santo André, 08 de fevereiro de 2021.
Mesa:

_________________________________
Silvio José Genesini Junior
Presidente

__________________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária

Membros do Conselho de Administração presentes:

__________________________________
Silvio José Genesini Junior

______________________________
Deli Koki Matsuo

__________________________________
Cristina Helena Zingaretti Junqueira

______________________________
Eduardo de Britto Pereira Azevedo

__________________________________
Felipe Villela Dias

______________________________
Flavio Uchoa Teles de Menezes

__________________________________
Henrique Teixeira Alvares

4

