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CAPÍTULO 1 – OBJETIVO
Artigo 1º. Este Regimento Interno (“Regimento”) tem por escopo disciplinar o funcionamento do
Conselho de Administração da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”) e
estabelecer as regras básicas de sua organização, as normas de conduta de seus membros e o
relacionamento entre o Conselho de Administração e os demais órgãos da Companhia, observadas as
disposições da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), do Estatuto Social da Companhia
(“Estatuto Social”), do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e as melhores
práticas de governança corporativa, sem prejuízo de outras normas legais e regulamentares que lhe sejam
aplicáveis.
CAPÍTULO 2 – ABRANGÊNCIA
Artigo 2º. Este Regimento aplica-se para a CVC Corp e todas as unidades do grupo.
CAPÍTULO 3 – MISSÃO E DIRETRIZES
Artigo 3º. A missão do Conselho de Administração é proteger e valorizar o patrimônio da Companhia,
bem como maximizar o retorno do investimento e a sustentabilidade da Companhia no longo prazo. O
Conselheiro de Administração deve ter pleno conhecimento dos valores da Companhia e zelar pelo seu
aprimoramento.
Artigo 4º. O Conselho de Administração deve estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia
e decidir sobre questões estratégicas, conforme previsto no art. 18 do Estatuto Social, devendo, para
tanto:
i. Aprovar e fazer cumprir o plano estratégico da Companhia, que seja proposto pela Diretoria;
ii. Promover e observar o cumprimento do objeto social da Companhia e de suas controladas;
iii. Zelar pelos interesses da Companhia em primeiro lugar e, subsidiariamente, de suas partes
interessadas, em especial seus acionistas, colaboradores, clientes, parceiros comerciais e as
comunidades onde, direta ou indiretamente, exerce a sua atividade, sempre buscando o
equilíbrio entre esses interesses, quando em conflito;
iv. Zelar pelos valores e propósitos da Companhia sob uma perspectiva sustentável e de longo
prazo;
v. Formular as diretrizes para a gestão da Companhia e das controladas que serão refletidas no
orçamento anual;
vi. Apoiar e supervisionar a gestão dos negócios da Companhia;
vii. Atuar para maximizar os recursos materiais, financeiros e humanos da Companhia, com
objetivo de valorização da marca e da imagem da Companhia, no longo prazo; e
viii. Deliberar sobre situações de conflito previstos neste Regimento Interno.
CAPÍTULO 4 – COMPOSIÇÃO, MANDATO E INVESTIDURA
Artigo 5º. O Conselho será composto por 7 (sete) membros efetivos, todos eleitos pela Assembleia Geral
e por ela destituíveis a qualquer tempo, com prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, permitida a
reeleição.
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Parágrafo Primeiro. No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, dos membros do
Conselho devem ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo
Mercado, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante
faculdade prevista no artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A. O procedimento de indicação dos membros
independentes para o Conselho de Administração estão descritos no Regulamento do Novo Mercado,
sendo certo que quando, em decorrência da observância desse percentual, resultar número fracionário
de Conselheiros, deve-se proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo Segundo. As regras relacionadas ao mandato e aos critérios de inelegibilidade de candidatos a
membros do Conselho de Administração estão descritas na Seção II do Estatuto Social da Companhia.
Parágrafo Terceiro. O Conselho de Administração terá 1 (um/uma) Presidente e 1 (um/uma) VicePresidente, que serão eleitos e destituídos pela Assembleia Geral.
Parágrafo Quarto. A votação dos membros do Conselho de Administração, ressalvada a hipótese de
eleição por voto múltiplo, será feita preferencialmente pelo sistema de chapas.
Artigo 6º. A investidura dos membros do Conselho de Administração em seus respectivos cargos está
condicionada à concordância e à assinatura dos seguintes documentos, que ficarão arquivados na sede
da Companhia:
i. Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia;
ii. Declaração de Desimpedimento mencionada no art. 147, §4º da Lei das S.A. e no art. 2º da ICVM
367/02;
iii. Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”);
iv. Termo de Adesão à Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia
(“Política de Negociação”);
v. Termo de Adesão ao Código de Conduta Ética da Companhia (“Código de Conduta Ética”);
vi. Correspondência direcionada ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, nos
termos do art. 157, § 6º da Lei das S.A., contemplando a quantidade de valores mobiliários de
emissão da Companhia, e suas controladas ou controladoras que sejam companhias abertas,
que eventualmente possuam, assim como as de propriedade de seu cônjuge, de
companheiro(a), de qualquer dependente incluído na declaração anual de imposto de renda e
de sociedades controladas direta ou indiretamente por essas pessoas; e
vii. Formulário Cadastral, contendo informações pessoais e autorização para que a Companhia
possa realizar o background check. O endereço eletrônico (e-mail) para a convocação das
Reuniões do Conselho de Administração deverá constar do Formulário Cadastral, assim como
outras informações de contato que julgue necessárias para que possa ser contatado(a) pela
Companhia.
Parágrafo Primeiro. A posse de membro do Conselho de Administração residente ou domiciliado no
exterior fica condicionada à constituição de representante residente no País, com poderes para receber
citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo
de vigência que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de gestão do
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membro do Conselho.
Parágrafo Segundo. Os documentos listados no caput deste artigo serão entregues ao(à) Conselheiro(a)
no momento da assinatura do Termo de Posse.
Artigo 7º. Ao tomar posse, o membro do Conselho de Administração terá acesso ao programa de
ambientação da Companhia, que incluirá:
i. Apresentação institucional da Companhia contendo sua missão, visão, valores e estratégia;
ii. Integração com os Diretores Executivos e demais líderes que julgarem necessário, para melhor
conhecimento do funcionamento de cada área da Companhia; e
iii. Treinamento para apresentação dos principais portais, sistemas e processos internos utilizados
no dia-a-dia da Companhia.
CAPÍTULO 5 – VACÂNCIA, AUSÊNCIA E IMPEDIMENTO
Artigo 8º. Será considerado vago definitivamente o cargo de membro do Conselho de Administração, nas
seguintes hipóteses:
i. Falecimento;
ii. Destituição pela Assembleia Geral;
iii. Interdição;
iv. Aposentadoria por invalidez;
v. Ausência injustificada em 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho de Administração;
vi. Renúncia, nos termos da legislação aplicável;
vii. Ser réu em ação de responsabilidade civil proposta pela Companhia;
viii. Quando não houver a investidura no cargo no prazo de 30 dias previsto no artigo 149, §1º da Lei
das S.A.;
ix. Após a investidura, ser impedido(a) por lei especial, ou condenado(a) 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; e
x. Após a sua investidura, ser suspenso(a) ou inabilitado(a) por ato da CVM.
Parágrafo Único. Os membros do Conselho de Administração permanecerão em seus cargos até a posse
de seus substitutos, salvo em caso de renúncia ou se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou
pelo Conselho de Administração.
Artigo 9º. A substituição no caso de ausência, vacância ou impedimento dos membros do Conselho de
Administração será realizada da seguinte forma:
i. Em caso de vacância definitiva de cargo no Conselho de Administração, os membros
remanescentes do Conselho de Administração poderão deliberar sobre a nomeação de
substituto para servir até a próxima Assembleia Geral, na forma do art. 150 da Lei das S.A.;
ii. No caso de ausência ou impedimento temporário do(a) Presidente do Conselho de
Administração, o(a) Vice-Presidente do Conselho de Administração o(a) substituirá;
iii. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do(a) Presidente e do(a) Vice- Presidente,
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as funções do(a) Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração
indicado pelo(a) Presidente. Caso o(a) Presidente não indique o substituto para tais fins, as
funções do(a) Presidente serão exercidas pelo membro do Conselho de Administração eleito
pela maioria de votos dos(as) conselheiros(as) presentes, em reunião convocada exclusivamente
para este fim;
No caso de ausência ou impedimento temporário de um de seus membros, o Conselho de
Administração funcionará com os demais membros, respeitado o número mínimo de
conselheiros(as) previsto na Lei das S.A. ou, conforme previsto pelo Estatuto Social da
Companhia, podendo o membro do Conselho de Administração ausente ou temporariamente
impedido manifestar seu voto, por escrito, por meio de carta, correio eletrônico ou outra forma,
desde que seja possível identificar de forma inequívoca o(a) remetente; e
No caso de vacância da maioria ou de todos os cargos do Conselho de Administração, compete
à Diretoria convocar Assembleia Geral para proceder à nova eleição.

Artigo 10º. A renúncia de membro do Conselho de Administração torna-se eficaz, em relação à
Companhia, no momento em que for entregue a comunicação escrita do(a) renunciante e, em relação a
terceiros de boa-fé, após o arquivamento do documento de renúncia no registro público de empresas
mercantil e sua publicação nos veículos de comunicação usados pela Companhia, sendo que o registro e
publicação da renúncia pode ser promovido pelo(a) renunciante, que terá direito de reembolso dos custos
incorridos.
CAPÍTULO 6 – COMPETÊNCIA
Artigo 11. Além das atribuições que lhe confere a Lei das S.A., compete ao Conselho de Administração a
deliberação sobre as matérias indicadas no Estatuto Social da Companhia.
Artigo 12. Compete ao(à) Presidente do Conselho de Administração:
i. Convocar, instalar e presidir as Assembleias Gerais da Companhia, observados os prazos de
convocação previstos em lei e regras de funcionamento previstas no Estatuto Social;
ii. Convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
iii. Organizar e coordenar a agenda das reuniões do Conselho de Administração;
iv. Propor o calendário anual de eventos ao início de cada exercício social;
v. Convocar auditores, diretores, consultores externos e membros do Conselho Fiscal para
comparecerem, como convidados, às reuniões do Conselho de Administração, conforme
necessário; e
vi. Exercer outras atribuições e funções especificadas ou atribuídas pelo Conselho de
Administração.
CAPÍTULO 7 – ESTRUTURA
Artigo 13. Para a execução das obrigações que lhe são atribuídas por este Regimento Interno, pelo
Estatuto Social e pela legislação aplicável, o Conselho de Administração da Companhia contará com uma
Secretaria de Governança Corporativa e com Comitês de Assessoramento, permanentes e/ou
temporários, para fazer a análise e recomendação sobre temas específicos que demandem conhecimento
técnico, além de possuir orçamento próprio. Os Comitês de Assessoramento serão regidos por normativos
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e regimentos internos próprios.
SEÇÃO I – SECRETARIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Artigo 14. A Secretaria de Governança Corporativa da Companhia é órgão integrante da estrutura da
Diretoria de Governança e Compliance e terá por função assessorar o Conselho de Administração e seus
Comitês de Assessoramento em suas diversas atividades.
Artigo 15. Compete à Secretaria de Governança Corporativa:
i. Apoiar os processos de governança corporativa da Companhia e propor o seu constante
aprimoramento;
ii. Secretariar as reuniões do Conselho de Administração, coordenar a preparação e colocar à
disposição dos(as) Conselheiros(as) e membros dos Comitês, previamente às reuniões, o seu
material de apoio; receber, preparar, expedir e arquivar toda a documentação relativa às
matérias de competência do Conselho de Administração, garantindo a confidencialidade das
informações sob sua guarda; promover os trabalhos administrativos necessários ao
funcionamento do Conselho de Administração, incluindo o dos seus Comitês de
Assessoramento, estabelecendo, sempre que possível, a padronização de procedimentos;
iii. Organizar as pautas das reuniões, observando o disposto no art. 20;
iv. Registrar todas as discussões e/ou manifestações nas reuniões do Conselho de Administração,
elaborando as respectivas atas com redação objetiva, apresentando resumo dos assuntos
tratados e as deliberações tomadas;
v. Catalogar e acompanhar o andamento das decisões ou solicitações do Conselho de
Administração junto à Diretoria da Companhia e diligenciar para que as solicitações feitas sejam
atendidas tempestivamente, informando ao Conselho de Administração, ao início de cada
sessão, o status de cada solicitação, bem como os prazos que estiverem vencidos ou as tarefas
que estejam com atraso;
vi. Preparar relatórios gerenciais sobre as atividades do Conselho de Administração; consolidar,
em relatório, os formulários de avaliação do Conselho de Administração, conforme previsão
contida no Parágrafo Primeiro do art. 29; auxiliar na elaboração do calendário anual com as
datas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais, bem
como na divulgação do calendário aprovado;
vii. Apresentar ao Conselho de Administração, anualmente, relatório quantitativo indicando a
natureza das denúncias recebidas pela Comissão de Ética da Companhia;
viii. Providenciar toda a documentação necessária à investidura dos membros do Conselho de
Administração, por ocasião de sua eleição ou recondução, coletando as assinaturas necessárias
e mantendo a documentação pertinente devidamente atualizada sob seu registro; assegurar
que os(as) Conselheiros(as) eleitos recebam cópias dos documentos mencionados no art. 6º, no
momento da assinatura do Termo de Posse, e acompanhar as confirmações, a serem feitas pela
Companhia, das informações constantes do Formulário Cadastral previsto no inciso (vii) do
mesmo art. 6º; assegurar a inclusão do nome do novo(a) Conselheiro(a) na apólice de seguro
contra riscos praticados por administradores (seguro D&O); cuidar para que a Companhia
organize o programa de ambientação do novo(a) conselheiro(a) previsto no art. 6º; diligenciar
para que a Companhia realize, anualmente, o programa de educação continuada voltado aos
membros do Conselho, conforme previsto no art. 7º;
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Adotar, quando encerrado o mandato de membro do Conselho de Administração, as medidas
necessárias para bloquear senhas e autorizações de acesso que sejam exclusivas de membros
do Conselho de Administração;
Atender às solicitações de esclarecimentos e informações apresentadas pelos membros do
Conselho de Administração, realizando o devido acompanhamento perante aos demais órgãos
da Companhia a quem se dirija ou compita enquanto atribuição;
Planejar, coordenar, elaborar e propor o orçamento do Conselho de Administração, de que trata
o art. 18; e
Cumprir outras atribuições que lhe forem fixadas pelo(a) Presidente do Conselho de
Administração, ouvidos os demais membros do Conselho de Administração.
SEÇÃO II – COMITÊS

Artigo 16. O Conselho, para melhor desempenho de suas funções, terá Comitês de Assessoramento
permanentes e temporários que serão órgãos de apoio técnico e que farão a recomendação de
deliberação de assuntos específicos (“Comitês de Assessoramento” ou “Comitês”). São permanentes:
i. O Comitê de Auditoria, Risco e Finanças, conforme atribuição definida em regimento interno
próprio aprovado pelo Conselho de Administração;
ii. O Comitê de Pessoas e Sustentabilidade, conforme atribuição definida em regimento interno
próprio aprovado pelo Conselho de Administração; e
iii. O Comitê de Estratégia e Inovação, conforme atribuição definida em regimento interno próprio
aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro. O Conselho de Administração deverá aprovar Regimento Interno de cada Comitê
permanente, devendo conter suas atribuições, bem como funcionamento, podendo ser modificados,
dentro de critérios de conveniência e oportunidade definidos por cada órgão, no curso normal das
atividades da Companhia.
Parágrafo Segundo. O Conselho de Administração, sempre que julgar necessário, poderá criar, ainda, para
o seu assessoramento, outros Comitês, permanentes ou temporários, que preencham funções além
daquelas previstas para os Comitês definidos nesse Regimento Interno. Os Comitês temporários terão
seus objetivos, atribuições, prazo de duração e composição definidos na reunião do Conselho de
Administração que decidir pela sua criação.
Parágrafo Terceiro. Os membros dos Comitês deverão ter notória experiência e capacidade técnica em
relação às matérias objeto de responsabilidade do Comitê em que participam e estarão sujeitos aos
mesmos deveres e responsabilidades legais dos administradores, dentro de suas atribuições.
Parágrafo Quarto. Os membros dos Comitês serão nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração e a composição de cada Comitê será definida pelo Conselho de Administração, devendo
ser a sua maioria formada por integrantes do Conselho de Administração, podendo, no entanto, ter
membros externos com notório saber nas áreas de competência do respectivo Comitê. Cada um dos
comitês de assessoramento da Companhia terá, em sua composição, um(a) coordenador(a) que será
necessariamente um(a) Conselheiro(a), a ser eleito na primeira reunião do respectivo Comitê.
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Parágrafo Quinto. Os membros externos dos Comitês deverão ser remunerados, conforme estabelecido
pelo Conselho de Administração, e deverão obedecer aos mesmos requisitos formais exigidos para ocupar
uma posição de membro do Conselho de Administração.
Parágrafo Sexto. Ao funcionamento dos Comitês, permanentes e temporários, aplicar-se-ão, no que
couber, as disposições deste Regimento, cabendo ao próprio comitê definir as regras de seu
funcionamento, nas situações em que este Regimento não possa ser aplicável.
Artigo 17. Os Comitês não terão funções executivas ou caráter deliberativo, devendo estudar os assuntos
de sua competência e elaborar pareceres e preparar propostas de recomendações que serão
encaminhados ao Conselho de Administração para deliberação. O material necessário para exame e
análise do Conselho de Administração deve ser disponibilizado juntamente com a recomendação de voto,
podendo o membro do Conselho de Administração solicitar informações adicionais, caso julgue
necessário.
SEÇÃO III – ORÇAMENTO
Artigo 18. O Conselho de Administração deverá definir internamente o orçamento para seu
funcionamento anual, a ser incluído no orçamento anual preparado pela administração da Companhia.
Parágrafo Único. O orçamento anual do Conselho de Administração deverá compreender as despesas
necessárias referentes a consultas a profissionais externos para a obtenção de subsídios especializados
em matérias de relevância para a Companhia, bem como as despesas relativas ao funcionamento dos seus
Comitês de Assessoramento, e aquelas necessárias para eventual comparecimento de membros do
Conselho de Administração a reuniões presenciais da Companhia.
CAPÍTULO 8 – FUNCIONAMENTO
Artigo 19. O Conselho de Administração reunir-se-á, pelo menos, 8 (oito) vezes ao ano, ordinariamente,
ou, extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo Único. As reuniões do Conselho de Administração observarão a seguinte ordem de trabalhos:
i. Verificação de quórum;
ii. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior, caso ainda não tenha sido aprovada e/ou
assinada;
iii. Acompanhamento dos assuntos e projetos em curso que tenham sido objeto de decisão
anterior, com destaque para aqueles cujo cumprimento esteja vencido ou em atraso;
iv. Discussão e votação, caso aplicável, dos itens constantes da ordem do dia; e
v. Sessão com a participação exclusiva dos integrantes do Conselho de Administração.
Artigo 20. A reunião do Conselho de Administração será convocada por comunicação escrita enviada aos
membros do Conselho de Administração por e-mail contendo informações sobre o local, a data, o horário
da reunião e a ordem do dia, com a menção expressa a todas as matérias a serem apreciadas pelo
Conselho de Administração, bem como material de apoio necessário à deliberação sobre os itens da
ordem do dia.
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Parágrafo Primeiro. A convocação mencionada acima será considerada entregue no momento em que
seja enviada ao endereço eletrônico informado pelo membro do Conselho à Companhia, no formulário
cadastral a que se refere o inciso (vii) do art. 6º e será dispensada caso estejam presentes à reunião todos
os membros do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo. Na elaboração da pauta, terão prioridade para a inclusão os temas ligados a
Planejamento Estratégico; Gerenciamento de Riscos; Inovação, Disrupção e Transformação Digital;
Sustentabilidade e critérios ASG (Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa); Alocação de Capital;
Resultado Econômico-financeiro; Performance Operacional; Processos Judiciais ou Arbitrais Relevantes;
Gestão de Pessoas, Diversidade e Inclusão.
Parágrafo Terceiro. A convocação para as reuniões do Conselho de Administração deve ser feita com, no
mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência da data marcada para a realização da Reunião, salvo nos casos
de manifesta urgência, quando o prazo poderá ser reduzido.
Parágrafo Quarto. A pauta da reunião deverá destacar as matérias que serão objeto de deliberação pelo
Conselho daquelas que tenham caráter meramente informativo. Também serão destacadas na pauta da
reunião as matérias que sejam relativas a debates temáticos para discussão sobre assuntos relevantes
para os interesses da Companhia. É vedada o uso da rubrica “assuntos gerais” para matérias que
dependam de deliberação pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Quinto. Caso exista na ordem do dia qualquer matéria que necessite análise de documentação
específica, essa deverá ser colocada à disposição dos membros do Conselho de Administração com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
Parágrafo Sexto. Os membros do Conselho poderão solicitar a inclusão de item de discussão na pauta das
reuniões do Conselho em até 10 (dez) dias antes de sua realização.
Artigo 21. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio digital (por
plataforma específica de reunião virtual), presencial – na sede da Companhia ou em outro local, desde
que claramente indicado no instrumento de convocação – ou, ainda, no formato semipresencial, quando
os membros puderem participar presencial ou remotamente, devendo o instrumento de convocação
especificar o formato da reunião.
Parágrafo Único. Nas reuniões que contenham itens deliberativos, o Conselho de Administração pode
deliberar que os votos proferidos nas reuniões digitais sejam confirmados por e-mail ou por meio da
plataforma digital contratada pela área da Secretaria de Governança Corporativa, indicando de forma
inequívoca o remetente, para o devido registro e arquivamento da Companhia.
Artigo 22. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos
membros em exercício, cabendo aos presentes, na ausência do(a) Presidente e do(a) Vice-Presidente do
Conselho de Administração, indicar o(a) Conselheiro(a) que presidirá a reunião.
Parágrafo Primeiro. Caso não seja observado o quórum mínimo estabelecido no caput deste artigo, o(a)
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Presidente do Conselho de Administração convocará nova reunião, que instalar-se-á com qualquer
número de presentes, devendo se realizar no prazo de 2 (dois) dias contados do dia da reunião em que
não houve quórum ou em data anterior, de acordo com a urgência requerida para o assunto a ser tratado.
Parágrafo Segundo. Não será admitida a inclusão de matéria não prevista na agenda original na pauta de
reunião instalada em segunda convocação, salvo se todos os integrantes do Conselho de Administração
estiverem presentes e concordarem expressamente com a inclusão.
Parágrafo Terceiro. O Conselho de Administração, por meio de seu(sua) Presidente, poderá convidar para
participar de suas reuniões, sem direito a voto, membros da administração da Companhia, bem como
empregados, consultores externos, auditores independentes, membros dos Comitês de Assessoramento
e colaboradores internos e externos que detenham informações relevantes relacionadas a assuntos que
constem da ordem do dia.
Artigo 23. Nas deliberações do Conselho de Administração, cada membro, inclusive o(a) Presidente do
Conselho de Administração, terá direito a um voto, cabendo ao(à) Presidente do Conselho de
Administração o voto de qualidade, em caso de empate na votação.
Parágrafo Único. As deliberações do Conselho de Administração, inclusive propostas a serem submetidas
à Assembleia Geral, serão aprovadas pela maioria dos votos presentes, ressalvadas exceções previstas no
Estatuto Social e neste Regimento, não se computando os votos em branco, podendo o membro vencido
consignar seu voto na ata da respectiva reunião.
Artigo 24. Todas as discussões do Conselho de Administração serão registradas, pelo(a) Secretário de
Governança Corporativa, e enviada ao(à) Presidente do Conselho de Administração em até 48 (quarenta
e oito) horas, e, posteriormente, para os demais membros, que poderão assiná-la por certificado digital
ou de forma física.
Parágrafo Primeiro. As atas serão arquivadas na sede da Companhia; as deliberações do Conselho de
Administração constarão de atas lavradas em seu respectivo livro e assinadas pelos membros presentes,
de forma eletrônica e, posteriormente, de forma física.
Parágrafo Segundo. A ata das deliberações do Conselho de Administração será lavrada na forma de
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conterá a transcrição apenas das
deliberações tomadas. Dela também constará a lista de presença.
Parágrafo Terceiro. Deverão ser publicadas e arquivadas no registro do comércio as atas de reunião do
Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros.
Artigo 25. Caso seja constatado conflito de interesse de um dos membros do Conselho de Administração
em relação a determinado assunto a ser decidido, este tem o dever de se manifestar imediatamente ao(à)
Presidente do Conselho.
Parágrafo Primeiro. Se o próprio membro do Conselho de Administração não se manifestar, qualquer dos
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presentes à reunião que tenha conhecimento do fato deve informá-lo ao(à) Presidente do Conselho.
Parágrafo Segundo. Tão logo identificado o conflito de interesses ou interesse particular, o membro do
Conselho de Administração em situação de conflito deverá deixar a reunião durante o intervalo de tempo
em que a matéria com a qual esteja conflitado seja apreciada, estando proibido de exercer o seu direito
de voto.
Parágrafo Terceiro. Excepcionalmente, e ouvidos previamente os demais participantes do Conselho, o(a)
conselheiro(a) em situação de conflito poderá ser convidado pelo(a) Presidente do Conselho de
Administração a participar da Reunião do Conselho de Administração e/ou ter acesso a informações, mas
não poderá exercer seu voto, sendo sua participação única e exclusivamente para fins de esclarecimento
e contribuição para a devida análise do tema.
CAPÍTULO 9 – DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES
Artigo 26. Os membros do Conselho de Administração devem observar os deveres fiduciários previstos
nos arts. 153 a 157 da Lei das S.A., bem como as normas regulamentares aplicáveis, podendo responder
pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou
dolo, ou com violação da lei e do Estatuto Social. A responsabilidade dos membros do Conselho de
Administração por omissão no cumprimento dos seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro
dissidente que fizer consignar a sua divergência em ata da reunião do Conselho de Administração e a
comunicar aos órgãos da Administração e à Assembleia Geral.
Parágrafo Primeiro. Os membros do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento
exercerão suas funções dentro dos mais elevados princípios éticos, de responsabilidade, equidade,
transparência e prestação de contas, visando os melhores interesses da Companhia e de suas partes
interessadas, em especial seus acionistas, colaboradores, clientes, parceiros comerciais, meio ambiente e
as comunidades onde, direta ou indiretamente, exerce a sua atividade, devendo, no exercício de tais
funções, além dos deveres que lhes são impostos pela lei, Estatuto Social e regulamentos:
i. Zelar pela adoção e pelo cumprimento das melhores práticas de governança corporativa pela
Companhia, seus administradores, colaboradores e demais partes interessadas;
ii. Respeitar todas as políticas corporativas e, em especial, o Código de Conduta Ética da
Companhia;
iii. Comparecer às reuniões do Conselho de Administração previamente preparado, tendo
examinado os documentos colocados à disposição e delas participar ativa e diligentemente;
iv. Guardar sigilo sobre informações da Companhia, de suas coligadas e controladas ainda não
divulgadas ao público, obtidas em razão do cargo, função ou atividades, utilizando-as somente
para o exercício de suas funções de membro do Conselho, bem como exigir o mesmo tratamento
sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, obedecida a Política de Divulgação da
Companhia;
v. Declarar, previamente à deliberação, as situações de impedimento ou de suspeição que tenha
para participar e votar nas deliberações do Conselho de Administração e informar, sempre
antecipadamente, algum interesse particular ou conflitante que tenha quanto a determinada
matéria submetida à apreciação do Conselho, abstendo-se de sua discussão e voto; e
vi. Abster-se de intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em quaisquer negócios com a
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Companhia, suas controladas e coligadas, seu acionista controlador, quando houver, e ainda
entre a Companhia e sociedades controladas e coligadas dos administradores e do acionista
controlador, quando houver, assim como outras sociedades que, com qualquer dessas pessoas,
integre o mesmo grupo de fato ou de direito, salvo mediante aprovação prévia e específica do
Conselho.
Artigo 27. Durante as reuniões, qualquer membro em exercício do Conselho de Administração poderá
solicitar e examinar, individualmente, todos os documentos sociais que julgar necessários para o exercício
de suas funções, podendo fazer anotações e observações, que serão discutidas e deliberadas nas
respectivas reuniões. As solicitações de exame de documentos ou de cópia de documentos sociais
deverão ser apresentadas à Secretaria de Governança Corporativa, de forma fundamentada pelo membro
do Conselho que a requerer, e deverão ser assinadas pelo(a) Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo Único. O exame dos documentos será permitido na sede social da Companhia ou em outro
local, em data previamente acordada com a Secretaria de Governança Corporativa.
SEÇÃO I – REMUNERAÇÃO
Artigo 28. Os membros do Conselho de Administração farão jus à remuneração definida pela Assembleia
Geral, nos termos do Estatuto Social e da lei, cabendo ao próprio Conselho deliberar sobre a distribuição
da remuneração global dos administradores, aprovada pela Assembleia Geral, entre os membros da
administração.
Parágrafo Primeiro. Os membros do Conselho de Administração poderão ser reembolsados pela
Companhia das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, mediante
solicitação feita à Companhia acompanhada da evidência da despesa incorrida.
Parágrafo Segundo. Os membros do Conselho de Administração nomeados para os Comitês de
Assessoramento poderão receber remuneração adicional, a critério do próprio Conselho.
CAPÍTULO 10 – AVALIAÇÃO
Artigo 29. O Conselho de Administração realizará, anualmente, a avaliação formal de desempenho do
próprio Conselho e dos Comitês de Assessoramento que lhe são vinculados, visando subsidiar a decisão
dos acionistas a respeito da recondução dos administradores.
Parágrafo Primeiro. A avaliação poderá ser feita individualmente pelos integrantes do Conselho de
Administração mediante o preenchimento de formulário a ser aprovado pelo próprio Conselho de
Administração, cabendo à Secretaria de Governança Corporativa consolidar os resultados em um
relatório. Na avaliação dos Comitês de Assessoramento, permanentes e temporários, serão adotados os
mesmos critérios, no que couber.
Parágrafo Segundo. Para o processo de avaliação, o Conselho de Administração poderá ainda contar com
o apoio de uma consultoria externa especializada, desde que a mesma tenha sólidos conhecimentos e
experiência em avaliações de conselho de empresas de porte similar ao da Companhia.
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Artigo 30. Os resultados da avaliação do Conselho e dos Comitês serão divulgados a todos os(as)
Conselheiros(as), cabendo ao colegiado discutir o resultado das avaliações, a sua evolução anual e
elaborar plano de melhorias com detalhamento das ações, responsabilidades e prazos.
CAPÍTULO 11 – DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 31. No caso de conflito entre as disposições deste Regimento e do Estatuto Social da Companhia,
prevalecerá o disposto no Estatuto Social e em caso de conflito entre as disposições deste Regimento e
da legislação vigente, prevalecerá o disposto na legislação vigente.
Artigo 32. Os casos omissos e dúvidas de interpretação relativos a este Regimento serão resolvidos pelo
próprio Conselho de Administração da Companhia, de acordo com a legislação vigente e o Estatuto Social
da Companhia.
Artigo 33. Caso qualquer disposição deste Regimento venha a ser considerada inválida, ilegal ou ineficaz,
essa disposição será limitada na medida do possível para que a validade, legalidade e eficácia das
disposições remanescentes deste Regimento não sejam afetadas ou prejudicadas.
Artigo 34. O presente Regimento passará a vigorar na data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração, que poderá modificá-lo sempre que necessário, por meio de deliberação com voto
favorável da maioria dos membros presentes à reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre
o assunto, ficando arquivado na sede da Companhia.
CAPÍTULO 12 – VIGÊNCIA
Artigo 35. Este Regimento entra em vigor em 04/10/2021 e deverá ser atualizado no término da sua
vigência, conforme Norma Corporativa do Ciclo de Normativos da CVC Corp.

*-*-*
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