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Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 01 de fevereiro de 2019

Data, hora e local: Ao 01 dia de fevereiro de 2019, às 14:30horas, por meio
de comunicação eletrônica, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 7º, do
Estatuto Social da Companhia.
Convocação: Realizada nos termos do Artigo 17, parágrafo 3º, do Estatuto
Social da Companhia.
Presença: Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Deli Koki Matsuo, Eduardo
Cunha Monnerat Solon de Pontes, Henrique Teixeira Alvares, Luiz Eduardo
Falco Pires Correa, Luis Otavio Saliba Furtado e Silvio José Genesini Júnior.
Mesa: Presidente – Luiz Fernando Fogaça; Secretária – Juana Melo Pimentel
Ordem do Dia: Deliberar sobre cumprimento satisfatório de metas
estipuladas em Plano de Incentivo baseado em Ações (“ILP CEO”), pelo exDiretor Presidente, Luiz Eduardo Falco Pires Correa, aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária de 02 de junho de 2017.
Deliberações: A maioria dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, considerando e registrando (i) a abstenção de voto em razão de
flagrante conflito de interesse do Presidente do Conselho de Administração e
ex-Diretor Presidente da Companhia para o assunto em questão, e (ii) a
recomendação do Comitê de Gente e Remuneração em reunião realizada em
31 de janeiro de 2019, às 18hs, sem ressalvas ou restrições, aprovou, após
avaliação das evidências apresentadas, o cumprimento e a conclusão de forma
satisfatória e adequada, dentro dos prazos estipulados, das seguintes metas
constantes do plano ILP CEO e Instrumento Particular de Outorga de Ações
Restritas, pelo ex-Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Correa:

(i) meta: definição da nova estrutura organizacional da Companhia,
objetivando a substituição do cargo de Vice-Presidente de Vendas, Produtos e
Marketing, ocupado por Valter Patriani, com a consequente contratação dos
profissionais necessários, até 31 de março de 2018; cumprimento: a nova
estrutura foi implementada a partir de 01/01/2018, na qual o Sr. Emerson
Belan assumiu a função de Diretor Geral da Unidade de Negócio CVC, o Sr.
Sylvio Ferraz assumiu a Diretoria Executiva de Produtos Internacionais, o Sr
Claiton Amerlin assumiu a Diretoria Executiva de Produto Nacionais, e o Sr.
Fabio Mader Cintrão iniciou o processo de shadowing com o Sr Valter Patriani,
na função de Diretor Executivo de Produtos Aéreos, que durou até
01/10/2018, quando o Sr. Mader assumiu definitivamente a posição de Diretor
Executivo de Produtos Aéreos;
(ii) meta: seleção do(s) profissional(is) e coordenação de todo o procedimento
de sucessão do Vice-Presidente de Vendas, Produtos e Marketing até 30 de
junho de 2018; cumprimento: conforme mencionado no item anterior, os
novos profissionais foram contratados e o processo de substituição do Vicepresidente de Vendas, Produtos e Marketing foi implementada a partir de
01/01/2018;
(iii) meta: seleção do profissional e coordenação de todo o procedimento de
sucessão do Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com
Investidores (CFO), até 30 de junho de 2018; cumprimento: o novo CFO, Sr.
Leopoldo Viriato Saboya, foi contratado e iniciou suas funções em 26/03/2018;
e
(iv) meta: realização do treinamento do profissional (a ser definido pelo
Conselho de Administração) que assumirá o cargo de Diretor Presidente
(CEO), até 31 de dezembro de 2018; cumprimento: essa meta foi
devidamente cumprida com a realização do programa de sucessão aplicado ao
Sr. Luiz Fernando Fogaça, o qual foi submetido ao curso Advanced
Management Program, na Universidade de Harvard, e a um processo de job
rotation pelas áreas da Companhia, que foi concluído com sucesso durante o
ano de 2018, tendo sido formalmente nomeado como Diretor Presidente a
partir de 02/01/2019.

A Diretoria da Companhia está autorizada a tomar e ratificar todas as medidas
necessárias para implementar as decisões acima e dar cumprimento às
obrigações relacionadas ao Plano de Incentivo baseado em Ações – ILP CEO.

Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos, com consequente lavratura da
presente ata, a qual foi lida e aprovada por e-mail, para posterior assinatura
por todos os Conselheiros presentes e votantes: Cristina Helena Zingaretti
Junqueira, Deli Koki Matsuo, Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes,
Henrique Teixeira Alvares, Luiz Eduardo Falco Pires Correa, Luis Otavio Saliba
Furtado e Silvio José Genesini Júnior.

Local e Data: Santo André/SP, 01 de fevereiro de 2019.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

____________________________
Juana Melo Pimentel
Secretária

