VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n.º 33.839.910/0001-11
NIRE 35.300.539.087 | Código CVM 02480-5
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2020
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de agosto de 2020, às 9:30 horas, na
sede social da Vivara Participações S.A., sociedade por ações, localizada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 15º andar,
Torre A, cj. 152, Brooklin Paulista, CEP 04711-904 (“Companhia”).
2.
CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo
19, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3.
PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da
Companhia.
4.
MESA: Presidente, o Sr. João Cox Neto. Secretário, o Sr. João Ernesto Beni
Bolonha.
5.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a
apreciação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de
1º de abril de 2020 a 30 de junho de 2020; (ii) a aprovação da celebração e dos termos e
condições do Acordo de Indenidade; (iii) a aprovação do Código de Conduta; (iv) a
aprovação da eleição do Sr. Otavio Chacon do Amaral Lyra para o cargo de Diretor
Financeiro; e (v) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações anteriores.
6.
DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, após o exame, a discussão e a votação das
matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e
sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
6.1.
Aprovar as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período
de 1º de abril de 2020 a 30 de junho de 2020, acompanhadas do relatório de revisão
especial do auditor independente, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar
tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável.

6.2.
Aprovar a celebração de acordo de indenidade entre a Companhia e seus
administradores, bem como seus termos e condições, conforme cópia arquivada na sede da
Companhia (“Acordo de Indenidade”).
6.2.1.Consignar que os termos e condições gerais do Acordo de Indenidade devem
ser submetidos à primeira Assembleia Geral da Companhia que vier a ocorrer
após a presente data, sendo certo que o Acordo conterá cláusula de condição
resolutiva estabelecendo que, caso sejam proferidos votos contrários à
aprovação de referidos termos e condições pela maioria dos acionistas
presentes à Assembleia Geral, o Acordo de Indenidade será resolvido de
pleno direito.
6.3.
Aprovar a alteração do Código de Conduta, aprovado em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 15 de agosto de 2019 e alterado em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 18 de setembro de 2019, conforme cópia arquivada na sede da
Companhia.
6.4.
Aprovar a eleição do Sr. Otavio Chacon do Amaral Lyra, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 29.328.812-4, inscrito
no CPF sob o n.º 311.429.658-05, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, n.º 105, 15º andar, Torre A,
conjunto comercial n.º 152, Brooklyn Paulista, CEP 04711-904, atual Diretor Financeiro
Interino e Diretor de Relações com Investidores, para ocupar definitivamente o cargo de
Diretor Financeiro da Companhia, pelo restante do mandato unificado dos demais
membros da Diretoria, até 15 de agosto de 2021.
6.4.1. Consignar que o Sr. Otavio Chacon do Amaral Lyra, Diretor de Relações
com Investidores desde 15 de agosto de 2019, acumulava, interinamente, o
cargo de Diretor Financeiro desde 31 de março de 2020, quando foi
indicado pelo Conselho de Administração para ocupar interinamente
referido cargo em substituição ao Sr. Josemir da Silva, cujo desligamento foi
aprovado na mesma data.
6.4.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia,
nos termos da legislação aplicável, foi informado que o membro da
Diretoria ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a
declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e no art. 2.º da
Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002.

6.4.3. O membro da Diretoria ora eleito tomará posse em seu cargo no prazo
de 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do
respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia
acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item
6.4.2 acima.
6.4.4. Consignar que, em virtude da eleição ora aprovada, a Diretoria da
Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, com mandato
unificado até 15 de agosto de 2021:
(i)

Sr. Márcio Monteiro Kaufman, na qualidade de Diretor Presidente;

(ii)

Sr. Paulo Kruglensky, na qualidade de Diretor Vice-Presidente de
Operações;

(iii)

Sr. Otavio Chacon do Amaral Lyra, na qualidade de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores;

(iv)

Sra. Marina Kaufman Bueno Netto, na qualidade de Diretora de
Marketing; e

(v)

Sra. Carla Rosana Sgrott Sauer, na qualidade de Diretora de
Recursos Humanos.

6.5.
Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todos
os documentos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.
7.
ENCERRAMENTO , L AVRATURA E APROVAÇÃO D A ATA: 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 e lavrada a presente ata, a qual foi lida,
aprovada e assinada por todos presentes. São Paulo, 24 de agosto de 2020. Mesa: João Cox
Neto – Presidente; João Ernesto Beni Bolonha – Secretário. Membros do Conselho de
Administração Presentes: João Cox Neto; João Ernesto Beni Bolonha; Anna Andrea Votta
Alves Chaia; Márcio Monteiro Kaufman e Fábio José Silva Coelho.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
[Assinaturas seguem na próxima página]
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_________________________
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VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.
Corporate Taxpayer ID (CNPJ): 33.839.910/0001-11
Company Registry (NIRE): 35.300.539.087 | CVM Code 02480-5
(Publicly Held Company)
MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON AUGUST 24, 2020
1.
DATE, TIME AND PLACE: On August 24, 2020, at 9 a.m., at the registered office of
Vivara Participações S.A., a joint stock company located at Rua Arquiteto Olavo Redig de
Campos, 105, 15º andar, Torre A, cj. 152, Brooklin Paulista, CEP 04711-904, in the City of
São Paulo, State of São Paulo (“Company”).
2.
CALL NOTICE: The call notice was waived, pursuant to article 19, sole paragraph,
of the Bylaws of the Company, since all directors were present.
3.

ATTENDANCE: All the directors of the directors of the Company were present.

4.
PRESIDING
Beni Bolonha.

BOARD:

Chairman, Mr. João Cox Neto. Secretary, Mr. João Ernesto

5. AGENDA: The directors of the Company examined, discussed and voted on the
following agenda: (i) examination of the quarterly financial information of the
Company for the period from April 1, 2020 to June 30, 2020; (ii) approval of the
execution and the terms and conditions of the Indemnity Agreement (iii) approval of
the Code of Conduct; (iv) approval of the election of Mr. Otavio Chacon do Amaral
Lyra to the position of Chief Financial Officer; and (v) authorization for the executive
officers of the Company to take all the necessary measures to carry out the above
resolutions.
6.
RESOLUTIONS: Once the meeting was called to order, after examining, discussing
and voting on the items on the agenda, the directors of the Company, unanimously and
without any reservations, resolved to:
6.1.
Approve the quarterly financial information of the Company for the period from
April 1, 2020 and June 30, 2020, accompanied by the special audit report from the
independent auditors, and authorized the Board of Executive Officers to disclose this
financial information pursuant to applicable law.

6.2.
To approve the execution of an indemnity agreement between the Company and
its managers, as well as its terms and conditions, according to a copy filed at the Company's
headquarters (“Indemnity Agreement”).
6.2.1. To state that the general terms and conditions of the Indemnity Agreement
must be submitted to the first General Meeting of the Company that takes
place after the present date, and it is certain that the Agreement will contain a
resolutive condition clause establishing that, in case votes are passed against
the approval of referred to terms and conditions by the majority of
shareholders attending the General Meeting, the Indemnity Agreement will be
resolved in its own right.
6.3.
Approve the change in the Code of Conduct, which was approved in the Board of
Directors Meeting held on August 15, 2019 and altered in the Board of Directors Meeting
held on September 18, 2019, as per the copy that, after initialed by the presiding board, will
be filed at the Company’s registered office.
6.4.
Approve the election of Mr. Otavio Chacon do Amaral Lyra, Brazilian, married,
business administrator, bearer of identity document (RG) no. 29. 328. 812-4, inscribed in
the roll of individual taxpayers (CPF) under no. 311. 429. 658-05, with business address at
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, n. º 105, 15º andar, Torre A, conjunto comercial n.
º 152, Brooklyn Paulista, CEP 04711-904, in the city and state of São Paulo, currently
Interim Chief Financial Officer and Investor Relations Officer, to serve definitively as
Chief Financial Officer of the Company for the remaining unified term of office of the
remaining Executive Officers, until August 15, 2021.
6.4.1. Include in the record that Mr. Otavio Chacon do Amaral Lyra, Investor
Relations Officer since August 15, 2019, also was interim Chief Financial
Officer since March 31, 2020, when he was appointed by the Board of
Directors to serve in the position temporarily to replace Mr. Josemir da
Silva, whose resignation was approved on the same date.
6.4.2. Based on the information received by the Company’s management,
pursuant to the applicable legislation, the member of the Board of
Executive Officers elected herein is fully qualified to sign, without
reservations, the clearance certificates referred to in Article 147,
paragraph 4, of Federal Law 6,404, of December 15, 1976, as amended,
and in Article 2 of CVM Instruction 367, of May 29, 2002.
6.4.3. The executive officer elected herein will take office within thirty (30)
days as from the date after signing the respective instrument of

investiture to be drawn up in Company’s books accompanied by the
clearance certificates referred to in item 6.4.2 above.
6.4.4. Include in the record that, in view of the election approved herein, the
Board of Executive Officer of the Company is now composed of the
following members, with unified term of office until August 15, 2021:
(i)

Mr. Márcio Monteiro Kaufman, as Chief Executive Officer;

(ii)

Mr. Paulo Kruglensky, as Chief Operating Officer;

(iii)

Mr. Otavio Chacon do Amaral Lyra, as Chief Financial Officer and
Investor Relations Officer;

(iv)

Ms. Marina Kaufman Bueno Netto, as Marketing Officer; and

(v)

Ms. Carla Rosana Sgrott Sauer, as Human Resources Officer.

6.5.
Authorize the executive officers of the Company to take all measures and sign all
documents required to carry out the resolutions approved herein.
7. CLOSURE, DRAWING UP AND APPROVAL OF MINUTES: There being no further
business to address, the floor was offered to anyone who wanted to speak and, with
nobody coming forward, the meeting was called to close and these minutes were drawn
up, read, approved and signed by all present. São Paulo, August 24, 2020. Presiding
Board: João Cox Neto – Chairman; João Ernesto Beni Bolonha – Secretary. Directors
Present: João Cox Neto; João Ernesto Beni Bolonha; Anna Andrea Votta Alves Chaia;
Márcio Monteiro Kaufman and Fábio José Silva Coelho.
This is a true copy of the original instrument drawn up in the Company’s records.
São Paulo, August 24, 2020.
[Signatures follow on the next page]
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