EMBRAER S.A.

DELIBERAÇÕES

Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia da Assembléia Geral Ordinária
realizada nesta data, os Acionistas deliberaram:
1. aprovar, por maioria de votos, as contas da Administração, as demonstrações financeiras e o
Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, as
quais foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes, com pareceres favoráveis do Conselho
Fiscal e do Comitê de Auditoria e Riscos;
2. aprovar, por maioria de votos, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014, no valor de R$ 796.085.316,64 na seguinte forma: a) constituição de reserva legal
no montante de R$ 39.804.265,83, correspondentes a 5% do lucro líquido apurado em 2014, nos
termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; b) transferência do valor de R$ 1.596.907,59
referentes a subvenções para investimentos utilizadas em 2014, para a conta de “Reserva de
Subvenção para Investimentos”; c) destinação de Reserva para Investimentos e Capital de Giro no
valor de R$ 510.717.461,47 (já deduzido o resultado gerado pela realização de ações em tesouraria
em razão do exercício de opção de compra de ações do programa de stock options da Companhia no
valor de R$ 29.612.563,04); d) distribuição de dividendos no montante de R$ 16.095.844,87 em
complemento aos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, observadas as seguintes
condições: (i) aos acionistas detentores de ações da Embraer, serão pagos dividendos à razão de
R$ 0,0218753 por ação, isentos de imposto de renda; (ii) que tenham direito aos dividendos todas as
ações em circulação na data base de 27 de abril de 2015; (iii) que a data para início de pagamento
seja o dia 13 de maio de 2015, sem nenhuma remuneração; e (iv) que as ações negociadas na
BM&FBOVESPA e na Bolsa de Nova York passem a ser ex-direito aos dividendos a partir do dia 28
de abril de 2015, inclusive; e) ratificação do valor de R$ 198.258.273,84, distribuído aos acionistas a
título de juros sobre o capital próprio, imputado aos dividendos, sendo R$ 36.646.882,20 referentes
ao 1º trimestre, R$ 36.688.481,10 referentes ao 2º trimestre, R$ 36.733.391,10 referentes ao 3º
trimestre e R$ 88.189.519,44 referentes ao 4º trimestre de 2014;
3. para compor o Conselho de Administração da Companhia, foi eleita, por maioria de votos, a chapa
assim composta: Alexandre Gonçalves Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 39.565.565-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.153.817-87, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Cel. Artur de Paula Ferreira, 132, apto 81, Vila Nova
Conceição, CEP 04511-060, como Presidente do Conselho de Administração; Sergio Eraldo de
Salles Pinto, brasileiro, casado, economista e engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade
RG nº 22.207.988-1-SSP/DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 317.309.901-00, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na mesma cidade, na Rua
Visconde de Ouro Preto, 5, 11º andar, Botafogo, CEP 22250-180, como Vice-Presidente do Conselho
de Administração; Cecília Mendes Garcez Siqueira, brasileira, casada, administradora, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 3.831.951-IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 513.478.737-91,
residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na mesma cidade,

na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Torre Pão de Açúcar, , Botafogo, CEP 22250-040; Israel
Vainboim, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº
14.189.351-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.997.197-87, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na mesma cidade na Rua Diogo Moreira, 132,
16º andar, Conj. 1601/1604, Ed. Premium, Pinheiros, CEP 05423-010; João Cox Neto, brasileiro,
casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3944885-SSP/BA e inscrito no CPF/MF
sob nº 239.577.781-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, com endereço
comercial na mesma cidade na Rua Iguatemi, 354, conjunto 42, Itaim, CEP 01451-010; Josué
Christiano Gomes da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
MG-1.246.178-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Paulista, 1754, 2ª
Sobreloja – B, Cerqueira César, CEP 01310-200; Pedro Wongtschowski, brasileiro, divorciado,
engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.091.522-3-SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 385.585.058-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, com endereço
comercial na mesma cidade na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1343, 9º andar, Bela Vista, CEP 01317910; e Samir Zraick, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1.584.618-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 149.615.207-72, residente e domiciliado na cidade
de Nova Iorque, 10023, Estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América, com endereço comercial
na mesma cidade, na 160 West 66th Street, apt. 38 H, como membros do Conselho de Administração.
Pela União, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 27 do Estatuto Social, foram indicados Antonio
Franciscangelis Neto, brasileiro, casado, militar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4694304DGPC-GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 772.588.358-49, residente e domiciliado na cidade de
Brasília - DF, com endereço comercial na mesma cidade, na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, 3º
andar, CEP 70045-900, como membro efetivo e José Magno Resende de Araújo, brasileiro, casado,
militar, portador da Cédula de Identidade RG nº 277395-COMAER e inscrito no CPF/MF sob o nº
963.831.008-15, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, com endereço comercial na
mesma cidade na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, 8º andar, CEP 70045-900, como seu suplente.
Pelo Clube de Investimentos dos Empregados da Embraer - CIEMB, foram indicados Alexandre
Magalhães Filho, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.865.168SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 435.782.848-15, residente e domiciliado na cidade de Taubaté
– SP, com endereço comercial na mesma cidade na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, 333, Bairro
Piracangaguá, CEP 12042-000, como membro efetivo, e Maria Antonieta Rosina Tedesco Oliveira,
brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº
13.924.212-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 100.581.568-28, residente e domiciliada em
Taubaté – SP, com endereço comercial na mesma cidade na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro,
333, Bairro Piracangaguá, CEP 12042-000, como sua suplente. Pelos empregados não acionistas da
Embraer, foram eleitos, em votação em separado, Herbert Claros da Silva, brasileiro, solteiro,
mecânico ajustador, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.533.641-0-SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 306.465.808-50, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos – SP,
com endereço comercial na mesma cidade na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, CEP 12227-901,
como membro efetivo, e André Luis Gonçalves, brasileiro, casado, mecânico de estrutura
aeronáutica, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.523.370-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob
o nº 218.401.068.59, residente e domiciliado em São José dos Campos – SP, com endereço
comercial na mesma cidade na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, CEP 12227-901, como seu
suplente. Todos os 11 Conselheiros efetivos e os suplentes ora eleitos terão mandato até a
Assembléia Geral Ordinária que se realizar em 2017 e declararam, para fins do disposto no Parágrafo
1º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, não estarem incursos em quaisquer dos crimes
previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e, para os fins do disposto no Artigo
2º da Instrução CVM nº 367/02, no Artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações e no Artigo 11 da

Instrução CVM nº 358/02, os Conselheiros eleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos
termos de posse, na forma e no prazo do Artigo 149, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.
Em atendimento ao disposto no item 4.3.3. do Regulamento de Listagem do Novo Mercado e
parágrafo 3º do Art. 27 do Estatuto Social, fica registrado que os seguintes Conselheiros são
independentes: Alexandre Gonçalves Silva, Cecília Mendes Garcez Siqueira, Israel Vainboim, João
Cox Neto, Josué Christiano Gomes da Silva, Pedro Wongtschowski, Samir Zraick e Sergio Eraldo de
Salles Pinto;
4. para compor o Conselho Fiscal da Companhia, foram eleitos, por maioria de votos, os seguintes
membros e respectivos suplentes indicados pelo atual Conselho Fiscal: Ivan Mendes do Carmo,
brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 584.786SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.786.131-00, residente e domiciliado na cidade de Brasília
- DF, com endereço comercial na mesma cidade, no SEP Sul, Quadra 702/902, Conj. B, Bloco A,
Edifício General Alencastro, 1º andar, Asa Sul, CEP 70390-025, como membro efetivo e Presidente
do Conselho Fiscal, tendo sido eleito como seu respectivo suplente Tarcísio Luiz Silva Fontenele,
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 616.088-SSP/DF e inscrito no
CPF/MF sob o nº 265.672.021-49, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, com endereço
comercial na mesma cidade, no SEP Sul, Quadra 702/902 - Lote B, Bloco A, Edifício General
Alencastro, 1º andar, CEP 70390-025; Danielle Pinho Soares Alcântara Crema, brasileira, casada,
servidora pública federal, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.726.223-SSP/DF e inscrita no
CPF/MF sob o nº 844.588.871-49, residente e domiciliada na cidade de Brasília - DF, com endereço
na mesma cidade, na Qd. 209, Lt 3/5, Ed. Graúna, Apt. 1704-A - Águas Claras, CEP 71930-750,
como membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito como seu respectivo
suplente, Marcus Pereira Aucélio, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Cédula de
Identidade RG nº 814.379-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 393.486.601-87, residente e
domiciliado na cidade de Brasília - DF, com endereço comercial na mesma cidade, na Esplanada dos
Ministérios, Bloco P, Anexo B, 1º andar, Ala A, sala 101, CEP 70048-900; José Mauro Laxe Vilela,
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 796.046-IPF/RJ e inscrito no
CPF/MF sob o nº 102.631.287-68, residente e domiciliado na cidade de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, na Alameda Carolina, 18, apto 502, Icaraí CEP 24230-140, como membro efetivo, tendo sido
eleito como seu respectivo suplente Wanderley Fernandes da Silva, brasileiro, casado, contador,
portador da Cédula de Identidade RG nº 09757043-6-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
028.343.127-02, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na
Rua Visconde de Ouro Preto, 5, 11º andar, CEP 22250-180; Sandro Kohler Marcondes, brasileiro,
casado, bancário e economiário, portador da Cédula de Identidade RG nº 34819599-SSP-PR e
inscrito no CPF/MF sob o nº 485.322.749-00, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Sete de Setembro, 4699/1102, Batel,
como membro efetivo, tendo sido eleito como seu respectivo suplente, José Pedro da Broi,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22459 - SSP/RS e inscrito no
CPF/MF sob o nº 240.293.940/00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre – RS, na Rua
Valdir Antonio Lopes, 56, apartamento 702, Três Figueiras, CEP 90470-245; e Taiki Hirashima,
brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.531.456-7-SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o nº 007.568.818-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, com
endereço comercial na mesma cidade, na Rua Flórida, 1758, 1º andar, conjunto 11 CEP 04565-001,
como membro efetivo, tendo sido eleito como sua respectiva suplente, Carla Alessandra Trematore,
brasileira, solteira, bacharel em ciências da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº
21.880.357-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 248.855.668-86, residente e domiciliada na cidade
de São Paulo - SP, com endereço comercial na mesma cidade na Rua Flórida, 1758, 1º andar, conj.
11, CEP 04565-001. Os membros do Conselho Fiscal eleitos serão investidos nos seus respectivos
cargos, no prazo a que se refere o Artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, com mandato até a

Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2016. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos declararam
à Companhia que não possuem qualquer impedimento legal que obste à eleição e investidura no
cargo de Conselheiro Fiscal;
5. aprovar, por maioria de votos, a fixação do montante global anual limite para distribuição entre os
administradores e integrantes dos Comitês do Conselho de Administração em R$ 65.000.000,00
(sessenta e cinco milhões de reais), para o período de maio de 2015 a abril de 2016;
6. aprovar, por maioria de votos, a fixação da remuneração mensal individual de R$ 13.250,00 (treze
mil e duzentos e cinquenta reais), a ser paga aos membros titulares do Conselho Fiscal até a
Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as contas do exercício social que se
encerrará em 31 de dezembro de 2015.

São José dos Campos, 15 de abril de 2015.

José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores

