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Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de junho de 2019, às 09 horas, na filial da Ser
Educacional S.A (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Iguatemi, nº 192, Itaim Bibi, São Paulo/SP.
Mesa: Sr. José Janguiê Bezerra Diniz - Presidente da Mesa; e Sra. Nathalie Regnier
Côrtes - Secretária da Mesa.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, §5º do
Estatuto Social da Companhia.
Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por
conferência telefônica, conforme faculta o artigo 16, § 1º, do Estatuto Social da
Companhia.
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário,
conforme autoriza os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar a aprovação, em conformidade com o artigo 16,
“o”, do Estatuto Social da Companhia, sobre a alienação da aeronave Phenom 300 da
Companhia.
Deliberação: Após a leitura, análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, e
em razão da estratégia de otimização de estrutura de capital, custos e despesas
operacionais da Companhia, os Conselheiros aprovam, sem quaisquer ressalvas, por
maioria de votos, com a abstenção dos Conselheiros Sr. José Janguiê Bezerra Diniz e Sr.
Jânyo Janguiê Bezerra Diniz, a celebração da Promessa de Compra e Venda, pela
Companhia, da aeronave Phenom 300 (“Instrumento de Promessa”) descrita na tabela
abaixo, adquirida pela Companhia mediante a contratação de financiamento bancário junto
a uma instituição financeira (“Banco Financiador”), o qual se encontra pendente de
quitação, conforme as seguintes principais condições que serão previstas no referido
Instrumento de Promessa, a ser oportunamente celebrado com a Ocktus Participações
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.483.945/0001-50, controlada pelo Sr. José Janguiê
Bezerra Diniz (“Promissária Compradora”):
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FABRICANTE
EMBRAER

MARCAS
PR-DRJ

MODELO
EMB-505

NÚMERO

CERTIFICADO

ANO DE

DE SÉRIE

Nº

FABRICAÇÃO

50500218

22927

2014

(a) Valor Total: R$ 24.901.658,18 (vinte e quatro milhões, novecentos e um mil, seiscentos
e cinquenta e oito reais e dezoito centavos).
(b) Forma de Pagamento:
(b.1) Sinal: R$ 14.000.566,56 (quatorze milhões, quinhentos e sessenta e seis
reais e cinquenta e seis centavos) a ser pago até o dia 28/06/2019; e
(b.2) Montante Parcelado: o valor remanescente de R$ 10.901.091,62 (dez
milhões, novecentos e um mil e noventa e um reais e sessenta e dois centavos)
deverá ser pago em 67 (sessenta e sete) parcelas mensais, acrescidos de juros,
multas e encargos financeiros conforme os termos e condições do financiamento
originalmente assumido pela Companhia com o Banco Financiador, de forma que o
valor de cada parcela devida pela Promissária Compradora à Companhia seja
exatamente o mesmo valor devido pela Companhia ao Banco Financiador.
O preço do ativo acima foi definido com base na consulta realizada pela Empresa Brasileira
de Aeronáutica S.A. – EMBRAER em 11.02.2019, e a efetiva transferência da sua
propriedade está condicionada ao pagamento integral do valor total do bem, garantindo
assim a segurança da transação aprovada.
Por fim, a Diretoria da Companhia e/ou os procuradores por ela indicados ficam
autorizados a tomarem todas as providências e assinarem todos os documentos
necessários para efetivar a deliberação aprovada acima.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da
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presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada, assinada por todos os
presentes e posteriormente assinada pelos Conselheiros que participaram através de
conferência telefônica.
Conselheiros Presentes: José Janguiê Bezerra Diniz, Jânyo Janguiê Bezerra Diniz,
Herbert Steinberg, Flávio César Maia Luz, Sidney Levy (presentes) e Francisco Muniz
Barreto (presente através de conferência telefônica).
Certidão: A presente ata é cópia fiel da original no Livro de Atas nº 04 da Companhia, fls.
178 a 180.
São Paulo, 25 de junho de 2019.

José Janguiê Bezerra Diniz
Presidente

Rubrica:__________

Nathalie Regnier Côrtes
Secretária

Rubrica:__________

