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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2020

1.
Data, hora e local: Aos 08 dias de setembro de 2020, às 17 horas, em reunião realizada
por meio de videoconferência nos termos do §7º do artigo 17 do Estatuto Social da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença, por
videoconferência, de todos os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do §3º do artigo 17 do Estatuto Social.
3.
Presença: Presente todos os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, os 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.
4.
Mesa: Presidente, o Sr. Silvio José Genesini Junior; Secretária, a Sra. Roberta Dias Ramos
Queiroz.
5.
Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) aprovar a concessão de bônus de retenção
ao Diretor Presidente; (ii) aprovar a proposta da administração para fixação da remuneração
global anual dos administradores para o exercício social de 2020; e (ii) aprovar a convocação dos
acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária.
6.
Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do
Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
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6.1.
Aprovar a concessão de bônus de retenção ao Diretor Presidente, nos termos do Anexo I
à presente ata, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.
6.2.
Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da assembleia geral da Companhia,
para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2020,
nos termos da Proposta da Administração.
6.3.
Aprovar, de acordo com os artigos 123 e 132 da Lei das S.A. e com o artigo 18, inciso IV,
do Estatuto Social, os termos da respectiva Proposta da Administração e a convocação dos
acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a fim de examinarem,
discutirem e votarem a respeito das seguintes matérias:
(i)
o Relatório da Administração e aprovação, com reservas, das contas dos
administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, nos termos
da Proposta da Administração;
(ii)
condicionado à rejeição da matéria indicada no item (i) acima, o Relatório da
Administração e aprovação, sem reservas, das contas dos administradores referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
(iii)
as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer
do Conselho Fiscal;
(iv)

instalação do Conselho Fiscal da Companhia;

(v)

eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e

(vi)
fixação da remuneração anual global dos administradores e membros do Conselho Fiscal
para o exercício de 2020.
6.3.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicável, as
informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral
Ordinária serão oportunamente divulgados aos acionistas.
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7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da
reunião iniciada em 08 de setembro de 2020 e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada
e assinada por todos presentes.
Santo André/SP, 08 de setembro de 2020.
Mesa:
___________________________________
Silvio José Genesini Junior
Presidente da Mesa

___________________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

___________________________________
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

___________________________________
Henrique Teixeira Alvares
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