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MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE 31300041727 

CÓDIGO CVM 8818 

 

COMPANHIA ABERTA 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014 

 

 

DATA, HORA E LOCAL:  Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2014, às 08:00 horas, na sede 

social da Minasmáquinas S/A  (“a Companhia”), 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 11, 12 e 15 de abril de 2014, e no jornal Diário do Comércio, em suas edições dos dias 10, 11 e 

12 de abril de 2014, 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: Gilberto de Andrade Faria Júnior, Presidente; Marcelo de Carvalho, Secretário. 

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, 

examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social 

findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) Apreciar  a proposta de destinação do resultado do 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013,  deliberada em Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada em 27 de março de 2014; (iii) Deliberar sobre a proposta 

de remuneração global mensal da administração para o exercício social de 2014,  deliberada em 

Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de março de 2014. (iv) 

Eleger os membros do Conselho de Administração.  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 27 de março de 2014; (ii) Deliberar sobre 

o aumento do limite do capital autorizado da Companhia para R$ R$ 90.000.000,00 (noventa 

milhões de reais) e (iii) Consolidação do Estatuto Social, em virtude das deliberações (i) e (ii).  
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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, sem ressalvas, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 

Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, publicados no Diário 

Oficial de Minas Gerais de 14/03/2014 e no Jornal Folha de Contagem, semana de 

14/03/2014 a 20/03/2014; 

 

(ii) Aprovada a proposta da destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2013, correspondente a R$ 8.959.132,00 (oito milhões, novecentos 

e cinquenta e nove mil, cento e trinta e dois reais), da seguinte forma: (a) R$ 447.957,00 

(quatrocentos e quarenta  e  sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais) para a reserva 

legal da Companhia, (b) R$ 1.191.565,00 (um milhão, cento e noventa e um  mil, 

quinhentos  e sessenta e cinco  reais) para serem distribuídos aos acionistas a título de 

dividendos e (c) R$ 7.319.610,00 (sete milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e dez 

reais) para a conta Reserva de Lucros para aumento de capital. 

 

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

social de 2014, vigente até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no valor de até R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), reajustáveis, conforme variação do INPC, determinando-se 

o montante dos honorários de cada administrador 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.  

 

(iv) Foram reeleitos para comporem o Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) 

anos, encerrando-se em 30 de abril de 2017:  Gilberto de Andrade Faria Júnior, Brasileiro, 

casado sob Regime de Comunhão Universal de Bens, Administrador de Empresas, portador 

da cédula de identidade M - 213288  (SSP/MG) e CPF: 236.275.657-20, residente e 

domiciliado na Praça Pereira Coutinho, 135 - 11º andar, Vila Nova Conceição, em São Paulo 

(SP), CEP: 04510-010; Marcelo de Carvalho,                                                                                                                                                     

Brasileiro, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, Contador, portador da cédula 

de identidade M -714638  (SSP/MG) e  CPF: 372.075.396-49, residente e domiciliado na Rua 

Buganville, 1.575, Eldorado, em Contagem (MG), CEP:  32315-090; e Maximino Pinto 

Rodrigues, Português, casado sob Regime de Comunhão Universal e Bens, Administrador de 

Empresas, portador da cédula de identidade M – 245734 (SSP/MG)  e  CPF: 014.335.046-34,  
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residente e domiciliado na Rua João Antônio Azeredo, 350  -  Apto. 400, Belvedere, em Belo 

Horizonte (MG), CEP: 32320-610.  Os Conselheiros ora reeleitos declaram que não estão 

impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram 

condenados ou estão sob efeito de 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade.  A posse dos Conselheiros eleitos dar-se-á 

mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do 

Conselho de Administração da Companhia. 

 

 

 
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

 

(i) Aprovada a proposta de elevação do capital social da Companhia de  R$ 68.912.025,00 

(sessenta e oito milhões, novecentos e doze mil e vinte e cinco reais), para 

R$.76.231.545,00 (setenta e seis milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais), realizando-se o aumento de R$ 7.319.520,00 (sete milhões, 

trezentos e dezenove mil, quinhentos e vinte reais), sem emissão de novas ações, e com 

aumento do valor nominal das ações, mediante a utilização da conta Reserva de Lucros.  

 

(ii) Aprovado o aumento do limite do capital autorizado da Companhia, de R$ 80.000.000,00 

(oitenta milhões de reais) para R$ 90.000.000,00 (noventa 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 Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 

76.231.545,00 (setenta e seis milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e  

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

ordinárias, nominativas, escriturais, de valor nominal de R$ 1.699,70 (mil, seiscentos e 

noventa e nove reais e setenta centavos), cada uma, e 22.425 (vinte e duas mil, 

quatrocentas e vinte e cinco) ações preferenciais, nominativas, escriturais, de valor 

nominal de R$ 1.699,70 (mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos), cada 

uma. Parágrafo 1º - A Sociedade está autorizada a aumentar o capital social, mediante 

deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, 

até o limite de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) incluídas as ações ordinárias e 

preferenciais já emitidas, respeitada a proporção entre as ações já existentes”. 
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(iii) 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. 

 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta 

Ata que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, será assinada 

por todos os acionistas  presentes:  Gilberto de Andrade Faria Júnior, Presidente da Mesa;  

Marcelo de Carvalho, Secretário;  Sérgio Vieira dos Reis, por Empresa Mineira de Terrenos Ltda., 

Maria Aparecida Martins Oliveira, por Administradora Irfa Ltda., Clemente de Faria Júnior, por 

Cofal – Comércio e Promoções Ltda., Maximino Pinto Rodrigues, por si e pela Bamaq S/A – 

Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, Acionistas; Jânio Blera de Andrade, Auditor 

Independente. 

 

A presente é cópia autentica da original, lavrada no livro próprio.  

 

Contagem, 28 de abril de 2014. 

 

 

Marcelo de Carvalho 

Secretário 

 


