
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas em 26 de abril de 2019. 

 

1 / 4 

 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE:31300041727 

Código CVM 8818 

Companhia Aberta 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2019, às 08:00 horas, 

na sede social da Minasmáquinas S/A, situada no Município de Contagem, Estado de 

Minas Gerais, KM 02 da BR 381 “Rodovia Fernão Dias”, nº 2211, Bairro Bandeirantes.  

 
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

publicado no jornal “Minas Gerais”, órgão oficial do Estado de Minas Gerais, em suas 

edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, e no jornal Diário do Comércio, em suas 

edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, nos termos da Lei nº 6.404/76.  
 
PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com 

direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.  
 
MESA: A Assembleia foi presidida pela Sra. Maria Stella Gonçalves de Faria e secretariada 

pelo Sr. Marcelo de Carvalho. 

 

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciar o Relatório da 

Administração e Contas da Diretoria, relativas ao exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2018; (ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2018, deliberada em reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada no dia 20 de março de 2019; (iii) Apreciar a 

proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício 

social iniciado em primeiro de janeiro de 2019, deliberada em reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada no dia 20 de março de 2019. Em Assembleia Geral 

Extraordinária: (i) Apreciar a proposta de aumento do capital social da Companhia 

deliberada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de 

março de 2019; (ii) Apreciar a proposta de aumento do limite do capital autorizado da 

Companhia deliberada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 20 de março de 2019; (iii) Apreciar a inclusão no Estatuto Social da previsão 

de que as ações de emissão da Companhia serão mantidas no “Registro de Ações 

Nominativas”, conforme determina o artigo 31 da lei 6.404/76; e previsão da permanência 

dos Conselheiros em seus respectivos cargos até que tomem posse os seus substitutos; 

(iv) Alteração e Consolidação do Estatuto Social, em virtude das deliberações (i), (ii) e (iii) 

acima.  
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DELIBERAÇÕES: Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, 

foram tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade dos votos e sem 

ressalvas: 

 
Em Assembleia Geral Ordinária: 
 
(i) Aprovados, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 

Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, publicados no 

Diário Oficial de Minas Gerais de 23/03/2019 e no Jornal Folha de Contagem, entre 

os dias 23/03/2019 e 30/03/2018; 

 

(ii) Aprovada destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R$ 15.515.813,61 (quinze 

milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e treze reais e sessenta e um 

centavos), conforme disposto a seguir: 

 

(a)  R$775.790,68 (setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa 

reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do 

lucro líquido, são destinados à Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei 

6.404/1976 e do art. 26, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia; 

 

(b) R$1.179.201,83 (um milhão, cento e setenta e nove mil, duzentos e 

um reais e oitenta e três centavos), correspondentes a 8% (oito por cento) do 

lucro líquido ajustado, são destinados às ações preferenciais, a título de 

dividendos mínimos, conforme a Proposta da Administração da Companhia, 

datada de 26 de março de 2019 e arts. 6° e 26, alínea “c”, do Estatuto Social 

da Companhia;   

 

(c) R$884.401,38 (oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e um 

reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 6% (seis por cento) do lucro 

líquido ajustado, são destinados à distribuição de dividendos às ações 

ordinárias, conforme a Proposta da Administração datada de 26 de março de 

2019, e art. 26, alínea “d”, do Estatuto Social da Companhia;   

 

(d) Por desnecessária a destinação da totalidade dos lucros 

remanescentes à Reserva para Aumento de Capital, R$1.843.176,43 serão 

distribuídos como dividendos, em adição àqueles previstos na Proposta da 

Administração, sendo que referidos dividendos adicionais, conforme art.17, 

§4º, da Lei 6.404/1976: 
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(1)  Em valor correspondente a R$369.115,77 (trezentos e 

sessenta e nove mil, cento e quinze reais e setenta e sete 

centavos), são distribuídos exclusivamente às ações ordinárias 

de emissão da Companhia, para equalização entre o valor de 

dividendos distribuídos por unidade de ação preferencial e por 

unidade de ação ordinária; e 

 

(2) Em valor correspondente a R$1.474.060,66 (um milhão, 

quatrocentos e setenta e quatro mil, sessenta reais e sessenta e 

seis centavos) são distribuídos em igualdade de condições entre 

ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da 

Companhia; 

 

(e)  R$10.833.243,29 (dez milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos 

e quarenta e três reais, e vinte e nove centavos), correspondentes ao saldo 

remanescente do lucro líquido ajustado, após as destinações fixadas acima, 

são destinados à Reserva para Aumento de Capital, conforme art. 26, alínea 

“e”, do Estatuto Social da Companhia.  

 

(iii) Aprovada a proposta de remuneração global mensal da administração para o 

exercício social de 2019, vigente até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no 

valor de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), podendo ser reajustável, 

conforme variação do INPC, determinando-se o montante dos honorários de cada 

membro da administração em Reunião do Conselho de Administração, podendo o 

Conselho também determinar, a qualquer tempo, o pagamento de remuneração 

complementar, com base em saldo disponível do referido limite.  

 

Em Assembleia Geral Extraordinária: 
 
(i) Aprovada a proposta de elevação do capital social da Companhia de 

R$113.444.269,37 (cento e treze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, 

duzentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), para R$124.277.512,66 

(cento e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze 

reais e sessenta e seis centavos), realizando-se o aumento de R$10.833.243,29 

(dez milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e três reais, e 

vinte e nove centavos), sem emissão de novas ações, e com aumento do valor 

nominal das ações, mediante a utilização da conta Reserva para Aumento de 

Capital.  

 

(ii) Aprovado o aumento do limite do capital autorizado da Companhia, de R$ 

150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) para R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais). Em virtude das deliberações contidas no item (i) acima 

e no presente item (ii), o caput e o Parágrafo 1º do Artigo 5º do Estatuto Social são 

alterados e passam a viger com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da 
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Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$124.277.512,66, 

representado por 22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações 

ordinárias, nominativas, escriturais, de valor nominal de R$ 2.770,96 (dois mil, 

setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), cada uma e 22.425 (vinte e 

duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações preferenciais, nominativas, 

escriturais, de valor nominal de R$ 2.770,96 (dois mil, setecentos e setenta reais e 

noventa e seis centavos), cada uma. Parágrafo 1º: A Companhia está autorizada a 

aumentar o capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração e 

independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais) incluídas as ações ordinárias e preferenciais já 

emitidas, respeitada a proporção entre as ações já existentes”. 

 

(iii) Aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia para a inclusão da previsão 

de que as ações de emissão da Companhia serão mantidas no “Registro de Ações 

Nominativas”, conforme determina o artigo 31 da lei 6.404/76; e inclusão da 

previsão da permanência dos Conselheiros em seus respectivos cargos até que 

tomem posse os seus substitutos.  

 

(iv) Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a atualização do 

valor do capital social, bem como do limite do capital autorizado, em decorrência 

das deliberações apontadas nos itens (i) e (ii) acima, e ainda a inclusão das 

alterações apontadas no item (iii) acima. 

 

ENCERRAMENTO: A declaração dos dividendos tem como base de cálculo a posição 

acionária final do dia 02 de maio de 2019. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu 

por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada 

e assinada pelos presentes. 

 

Contagem, 26 de abril de 2019. 

 

Mesa: 

 
 

Maria Stella Gonçalves de Faria 
Presidente 

 

Marcelo de Carvalho 
Secretário 

 

Acionistas: 

 

 

Minasmáquinas Participações Ltda. 

 


