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Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022
01 - DATA DA REALIZAÇÃO: vinte e nove de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas. 02 - LOCAL: Avenida Santa 
Rosa, 123, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, sede da Companhia. 03 - CONVOCAÇÃO: editais de convocação aos 
acionistas publicados nos dias 06 (pág. 5), 07 (pág. 5) e 08 (pág. 11) de abril último no jornal “Estado de Minas” impresso 
e nos dias 06, 07 e 08 de abril último no jornal “Estado de Minas” digital. 04 - PRESENÇA: presentes os acionistas que 
representam mais de 2/3 (dois terços) do capital da Companhia com direito a voto. 05 - MESA DIRETORA: Presidente, Sr. 
Eduardo de Pereira Vaz, e, Secretária, Sra. Laura Nogueira Antonini. 06 - ORDEM DO DIA: a) tomada de contas dos 
administradores, exame, discussão e votação do Relatório, do Balanço Patrimonial e das outras Demonstrações 
Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2021; b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido do 
exercício social encerrado em 31.12.2021; e c) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia. 07 - 
DELIBERAÇÕES: Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, detentores de mais de 2/3 (dois 
terços) do capital da Companhia com direito a voto, deliberaram as matérias a seguir descritas. (i) Lavrar a presente ata em 
forma de sumário das deliberações. (ii) Aprovar, sem restrições, após discussão e votação, o Relatório da Administração e 
demais peças que o acompanham (Balanço Patrimonial, outras Demonstrações Financeiras e notas explicativas), todos 
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados no jornal “Estado de Minas”, em suas edições impressa 
e eletrônica do dia 21 de abril de 2022 e colocados à disposição dos Senhores Acionistas conforme aviso publicado nos 
jornais “Minas Gerais” e “Estado de Minas”, nas edições dos dias 25, 26 e 27 de março último.  (iii) Deliberar que os 
dividendos a serem distribuídos aos acionistas da Companhia serão inferiores aos dividendos mínimos obrigatórios, nos 
termos do parágrafo terceiro, II, do artigo 202, da Lei 6404/76, tendo em vista que a situação financeira da Companhia torna
prudente a retenção da maior parte do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2021. A presente deliberação foi 
tomada com fundamento no relatório da Diretoria da Companhia a seguir transcrito: Relatório circunstanciado 
demonstrando a situação econômica e financeira da Lider Taxi Aéreo S.A. – Air Brasil em 31 de dezembro de 2021 
- Apresentamos neste documento um detalhamento da situação econômica e financeira da Lider Taxi Aéreo S.A – Air Brasil
(“Lider Aviação”) em 31 de dezembro de 2021, com o objetivo de recomendar aos acionistas a retenção dos lucros gerados 
em 2021. 1- Contexto econômico: Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia da COVID 19, gerando 
impactos econômicos relevantes. O PIB do Brasil apresentou recuo de 3,9% em 2020 e um aumento de 4,6% em 2021, ou 
seja, no somatório dos dois anos a economia ficou praticamente estagnada. O nível de desemprego no Brasil fechou o ano
de 2021 em 11,1% da população economicamente ativa. O início de 2022 foi marcado pelo início da guerra entre Russia e 
Ucrânia e lockdowns na China em função da COVID 19. O cenário macro-economico mundial tem demonstrado um 
aumento consistente da inflação que tem disparado uma reação dos bancos centrais no sentido de aumentar o nível das
taxas de juros. Como consequências, há risco latente de redução da atividade econômica, aumento do custo de 
financiamento, aumento da inadimplência das empresas, dentre outras consequências. Tudo isto leva a um cenário
empresarial mais desafiador para o ano de 2022, o que exige uma postura mais conversadora das empresas. 2- Impacto 
da recessão nos resultados da empresa: A receita de 2021 foi melhor do que a alcançada em 2020, muito em virtude da 
recuperação da fase aguda da COVID 19, mas esta melhoria de resultados ainda gerou uma margem operacional de 6,7% 
que é bem menor do que as margens obtidas historicamente. Para 2022, o desafio é grande de manutenção desta margem
diante do aumento da inflação que tem impactado os custos da empresa. Há a previsão de início da operação de novos
contratos junto a Petrobrás, mas para iniciar tais contratos, a empresa terá um volume de gastos pré-operacionais relevante 
com importação de aeronaves, contratação de pilotos e mecânicos, treinamento de pessoal, etc.3- Endividamento: A 
empresa apresentava um endividamento consolidado de R$ 268.287 mil em 31 de dezembro de 2021, sendo que este valor 
será integralmente vencido nos próximos 3 anos. Foram feitas algumas novas captações de recursos e renegociações nos 
últimos dois anos, mas o prazo máximo de pagamento foi de 3 anos. Segue um resumo do cronograma de vencimento 
destas dívidas: - 2022: R$ 118.385 mil; - 2023: R$ 65.212 mil; - 2024: 84.690 mil. O EBITDA de 2021, que é um indicador
muito próxima da geração de caixa operacional, foi de R$ 116.062 mil. Ou seja, caso a mesma geração de caixa seja 
mantida para 2022, o valor seria insuficiente para fazer frente ao vencimento dos empréstimos, pagamento de juros e ainda
investimentos necessários para o bom andamento das operações.  4- Conclusão: Com base nas informações 
apresentadas e considerando as perspectivas macroeconômicas do Brasil e do mundo para 2022, é prudente fazer a 
retenção de parte dos lucros da Sociedade com o objetivo de garantir o cumprimento de suas obrigações financeiras. (iv) 
Dar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 
42.890.048,61 (quarenta e dois milhões, oitocentos e noventa mil, quarenta e oito reais e sessenta e um centavos): (a) 5% 
(cinco por cento), no valor de R$ 2.144.502,43 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e dois reais e 
quarenta e três centavos), será destinado à constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei n.° 6.404/76;  (b) 
o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) será distribuído aos acionistas da Companhia na 
proporção de suas participações societárias, com pagamento em até quinze dias úteis após o registro desta ata na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais; e (c) o saldo remanescente do lucro líquido, no valor de R$ 38.245.546,18 (trinta e 
oito milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), será destinado à 
Reserva de Lucros, na rubrica de Retenção de Lucros, ficando, portanto, ratificada, a proposta realizada pela Diretoria, de
retenção de tal parcela do lucro do exercício, conforme relatório acima transcrito. (v)  Eleger, para o biênio 2022/2024, com 
mandatos até o dia 30.04.2024, os seguintes membros do Conselho de Administração:  (a) Eduardo de Pereira Vaz, 
brasileiro, casado, bacharel em engenharia mecânica, documento de identidade número M-749.531, expedido pela SSP/
MG, inscrito no CPF/MF sob o número 408.854.026-34, residente e domiciliado na Alameda das Bauhínias, 150, Bairro São 
Luiz, Belo Horizonte, MG, CEP 31275-220, eleito para o cargo Presidente do Conselho de Administração; (b) Silvia 
Assumpção Soares de Sá, brasileira, casada, advogada, documento de identidade nº MG 13.880-595, expedido pela 
SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 078.964.296-40, residente e domiciliada na Rua Santa Maria Itabira, nº 211, apto. 
500, bairro Sion, Belo Horizonte, MG, CEP 30310-600, eleita para o cargo de Conselheira;  (c) Bruna Assumpção 
Strambi, brasileira, casada, bacharel em administração de empresas, documento de identidade número MG 11665357, 
expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o número 054.620.796-05, residente e domiciliada na Avenida Torino, 246,
Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte, MG, CEP: 31340-700, eleita para o cargo de Conselheira; e (d) Eduardo Ferreira 
Guimarães, brasileiro, casado, economista, documento de identidade nº MG-1.492.755, expedido pela SSP/MG, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 747.420.196-87, residente e domiciliado na Rua Peixoto Gomide, 1591, apto. 51, Bairro Jardim 
Paulista, São Paulo, SP, CEP 01409-003, eleito para o cargo de Conselheiro. (vi) Os Conselheiros ora eleitos aceitaram o 
cargo para os quais foram eleitos e tomam posse imediata, mediante assinatura desta ata como termo de posse. (vii) Os 
Conselheiros eleitos declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia 
por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
contra a fé pública ou a propriedade. (viii) A remuneração global para os administradores (diretores e conselheiros) da 
Companhia, no exercício social de 2022, é fixada no montante de até R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil
reais). (ix) Permanecerá vago um cargo de conselheiro da Companhia para ulterior preenchimento. (x) A Diretoria da 
Companhia está autorizada a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações aprovadas pelo presente 
instrumento. 08 - APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES: todas as deliberações constantes da pauta de trabalho foram 
aprovadas por unanimidade, sem restrições ou emendas, abstendo-se de votar os interessados. 09 - APROVAÇÃO E 
ASSINATURA DA ATA: esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes a saber: Sr. Eduardo de Pereira Vaz, 
Presidente da mesa, acionista e conselheiro eleito; Sirius Participações S/A (representada pelo Sr. Eduardo de Pereira 
Vaz), acionista; Silvia Assumpção Soares de Sá, conselheira eleita; Bruna Assumpção Strambi, conselheira eleita; Eduardo 
Ferreira Guimarães, conselheiro eleito; e Laura Nogueira Antonini, secretária. 10 - DATA E LOCAL: Belo Horizonte, 29 de 
abril de 2022. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. LAURA NOGUEIRA ANTONINI - SECRETÁRIA. VISTO DO
ADVOGADO: LAURA NOGUEIRA ANTONINI - OAB/MG 75.614. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o
registro sob o nº 9348109 em 12/05/2022 da Empresa LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL, Nire 31300046222 e
protocolo 222352752 - 11/05/2022. Autenticação: EE7CDB42CFAE26E59F5E12EFE87B9D3E462BA0F1. Marinely de 
Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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