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ATA Nº 29/2019 - LIVRO 006
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas,
realizou-se no escritório da Embraer S.A. (“Companhia”) em São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek nº 1909, Torre Norte, 14º e 15º andares, salas 141 e
151, a reunião Ordinária do Conselho de Administração (“CA”) da Companhia, sob a
presidência de Alexandre Gonçalves Silva e com a participação dos Conselheiros
Sergio Eraldo de Salles Pinto, Alexandre Magalhães Filho, Cecília Mendes Garcez
Siqueira, Dejair Losnak Filho, Israel Vainboim, João Cox Neto, José Magno Resende de
Araújo, Maria Letícia de Freitas Costa, Pedro Wongtschowski e Raul Calfat, que
assinaram o Livro de Presença, para deliberar sobre:
1. Proposta à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) de aprovação do Relatório da
Administração, das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras, de
destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;
2. Proposta à AGO de fixação do montante global anual da remuneração dos
administradores para o período de maio/2019 a abril/2020;
3. Proposta à AGO de fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
4. Proposta à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) de alterações no estatuto social;
5. Convocação para que os acionistas se reúnam em AGO e Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”); e
6. Juros sobre capital próprio relativo ao 1º trimestre de 2019.
Dando início aos trabalhos, o Presidente esclareceu que membros do Conselho Fiscal
participariam das discussões do item 1 da ordem do dia da reunião, em conformidade
com o § 3º do art. 163 da Lei das Sociedades por Ações.
Esclareceu, também, que em conformidade com a referida lei e com o Estatuto Social
da Companhia, compete ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal
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manifestarem-se sobre as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e
o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, bem como sobre a destinação do resultado do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018. Em seguida, o Presidente informou aos Conselheiros que
as demonstrações financeiras haviam sido auditadas pela empresa de auditoria
independente PricewaterhouseCoopers, encontrando-se presente seus representantes,
os Srs. Valdir Augusto de Assunção e Rafael Alvim Guimarães. Com a concordância de
todos os membros do Conselho de Administração, foi dispensada a leitura da referida
documentação, considerando que esta já havia sido distribuída com antecedência a
todos os Conselheiros. Discutidos os documentos e prestados os esclarecimentos
solicitados e, considerando os pareceres favoráveis emitidos pelo Conselho Fiscal, pelo
Comitê de Auditoria e Riscos e Ética e pelos auditores independentes, o Conselho de
Administração decidiu, por unanimidade, submeter aos acionistas o Relatório da
Administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras e a destinação do
resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Após, o Conselho
aprovou a divulgação do Relatório da Administração, das demonstrações financeiras e
do parecer dos auditores independentes.
Dando prosseguimento à reunião, o CA aprovou, por unanimidade, as seguintes
matérias:
1. a submissão aos acionistas de proposta de fixação do limite global anual da
remuneração dos administradores e integrantes dos comitês do Conselho de
Administração para o período de maio de 2019 a abril de 2020 em R$ 74,0 milhões;
2. a submissão à AGO de proposta de manutenção da remuneração mensal de R$
15.000,00 ao Presidente do Conselho Fiscal, bem como do valor individual de R$
13.250,00 aos demais membros titulares do Conselho Fiscal para o período de maio
de 2019 a abril de 2020;
3. a submissão à AGE de reforma do estatuto social da Companhia;
4. a publicação, nos termos da lei e do Estatuto Social, do Edital de Convocação para
que os acionistas se reúnam em AGO e AGE a serem realizadas, em primeira
convocação, no dia 22 de abril de 2019, às 10 horas (“AGOE”). Caso não se
verifique o quorum de instalação da AGOE em primeira convocação, deverá ser
publicada uma segunda convocação para realização em data a ser estabelecida
pelo Presidente do Conselho de Administração, respeitados os prazos legais e
estatutários;
5. o não pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao 1º trimestre de 2019.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da
qual, para constar, eu, Fabiana Klajner Leschziner, servindo de Secretária, lavrei esta
ata, que vai assinada por todos os participantes.
São Paulo, 12 de março de 2019.

Alexandre Gonçalves Silva
Presidente

Sergio Eraldo de Salles Pinto
Vice-Presidente

Alexandre Magalhães Filho
Conselheiro

Cecília Mendes Garcez Siqueira
Conselheira

Dejair Losnak Filho
Conselheiro

Israel Vainboim
Conselheiro

João Cox Neto
Conselheiro

José Magno Resende de Araújo
Conselheiro

Maria Letícia de Freitas Costa
Conselheira

Pedro Wongtschowski
Conselheiro

Raul Calfat
Conselheiro

Fabiana Klajner Leschziner
Secretária

Página 3 de 3

