EMBRAER S.A.
DELIBERAÇÕES
Comunicamos que o Conselho de Administração da Embraer S.A, em reunião
realizada nesta data, aprovou as seguintes deliberações:
a) por unanimidade, que o Relatório da Administração, as demonstrações financeiras

e a destinação do lucro líquido do exercício estavam em ordem para serem
submetidos à AGO.
b) propor à AGO a fixação da remuneração mensal de R$ 12.500.00 (doze mil e
quinhentos reais) aos membros titulares do Conselho Fiscal até a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
c) propor à AGO a fixação da verba global anual para distribuição entre os
administradores e integrantes dos comitês do Conselho de Administração em
R$ 48 milhões (quarenta e oito milhões de reais), para o período de maio de 2012
a abril de 2013.
d) a publicação, nos termos da lei e do Estatuto Social, de Edital de Convocação
para AGO a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26 de abril de 2012, às
10 horas. Caso não se verifique o quorum de instalação da Assembleia em
primeira convocação, deverá ser publicada a segunda e, se necessário, a terceira
convocação para realização da Assembleia nos dias 11 ou 18 de maio de 2012,
respectivamente.
e) o não pagamento de juros sobre capital próprio relativos ao 1º trimestre de 2012;
f) a alienação privada de até 6.077.400 ações ordinárias de emissão da Companhia
que se encontram em tesouraria para serem utilizadas por ocasião do exercício
de opções no âmbito do Programa para Outorga de Opções de Compra de Ações
da Companhia, observado o que segue: (i) o prazo máximo para a realização das
operações é de 365 dias, a contar desta data, ou seja, até 13 de março de 2013;
e (ii) atualmente há 723.713.644 ações em circulação no mercado; e
g) a proposta de constituição de um consórcio entre a Harpia Sistemas S.A, Embraer
S.A, AEL Sistemas S.A e Aeroeletrônica International, liderado pela Harpia
Sistemas, visando à consecução da integração do Sistema A-Darter nas
aeronaves F-5E/F modernizadas, caso a proposta apresentada ao cliente seja
declarada vencedora.
São José dos Campos, 15 de março de 2012.
Paulo Penido Pinto Marques
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores

