
                MINASMÁQUINAS  S/A     (AGO/E convocada para 29/04/2011)    
  
            INSTRUÇÃO CVM 48l/2009     -    INFORMAÇÕES AO MERCADO 
 
 
 
 ANEXO 9-1-II: 
 
 Lucro líquido do exercício:  R$.8.390.975,45 
 
 Valor destinado a distribuição dos dividendos referente ao Exercício Social 2010:   
        
 R$.1.115.999,74   (um  milhão,  cento e quinze mil,  novecentos  e  noventa  e  nove  reais, 
setenta  e  quatro  centavos),  sendo  R$.478.285,60   para  ação ordinária  e  R$.637.714,14   
para  ação preferencial. 
 
O valor do dividendo por ação será de R$.21.963887 para ações ordinárias e R$.31.130785 
para ações     
 
O  valor  destinado  à   distribuição  de  dividendos   equivale  a  14%  do  lucro  líquido  do 
exercício, após o cálculo da Reserva Legal. 
 
Os  dividendos  serão  colocados  a  disposição  dos  acionistas  sessenta   (60)  dias  após  a 
realização da AGO/E, ou seja, 29/06/2011.   
 
                 Lucro líquido do exercício                             Dividendos distribuídos 
 
2009..........R$.7.041.537,25                                               R$.936.524,45 
 
2008          R$.9.122.132,52                                               R$.1.213.243,62       
  
2007          R$.6.710.615,82                                               R$.892.511,90 
 
2006          R$.5.887.079,71                                               R$.782.981,60 
 
**** Os acionistas detentores de ações da cia. até a data  da  AGO/E,  ou  seja,  29/04/2011, 
         terão direito aos dividendos que serão distribuídos a partir de 29/06/2011.  
 
 
Destinação de lucros à reserva legal: 
 
            ***      R$.419.548,77   (quatrocentos e dezenove mil,  quinhentos e quarenta e  oito 
reais, setenta e sete centavos)   é o montante destinado à reserva legal,  que  equivale  a  5% 
do lucro líquido do Exercício Social, conforme determina o Estatuto Social,  no  artigo  25º. 
  
 
 



 
 
 
 
 
Dividendos obrigatório: 
 
Conforme prevê  o  Estatuto Social  da  Minasmáquinas  S/A,   14%  do   lucro líquido  será 

destinado  à  distribuição  de  dividendos,   sendo  6%  do   lucro   líquido   par a   as   ações  

ordinárias  e  8%  do lucro líquido para  as ações preferenciais.   

 

 

Destinação de resultado: 

 

Conforme artigo 25º do Estatuto Social da  Minasmáquinas S/A,   cinco por cento  (5%)  do 

lucro líquido será destinado para o fundo de Reserva Legal. 

 

O montante destinado  à  reserva legal   é:  R$.419.548,77   (quatrocentos  e  dezenove  mil, 

quinhentos e quarenta e oito reais, setenta e sete centavos), para distribuição de dividendos, 

o montante destinado foi R$.1.115.999,74.   

 

 

ANEXO  14 

 

Valor  do  aumento  do  Capital   Social:     R$.6.853.080.,00   (seis  milhões ,  oitocentos  e   

cinqüenta e três mil, oitenta centavos). 

 

Valor do novo  Capital  Social:   R$.52.250.250.,00  (cinqüenta e dois milhões,  duzentos  e 

cinqüenta mil, duzentos e cinqüenta reais),  mediante a utilização da conta reserva de lucros 

para aumento de capital,  sem modificação do número de ações   (22.425 ações ordinárias  e  

22.425  ações preferenciais),   e com modificação no valor nominal das ações, que passará a 

R$.1.165,00, por ação.   

 

 



 

 

 

O aumento do capital social  e  a  alteração no valor nominal das  ações  serão  devidamente 

registrados no artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto Social da companhia, que passarão a viger 

Com a seguinte redação:    “ Art.  5º  -  O Capital Social autorizado é de  R$.52.250.250,,00   

(cinqüenta  e  dois   milhões,   duzentos   e   cinqüenta   mil,   duzentos   e  cinqüenta  reais),  

dividido  em  22.425  (vinte  e  duas  mil,  quatrocentas  e  vinte  e  cinco)  ações  ordinárias   

e   22.425   (vinte  e   duas   mil,   quatrocentas   e   vinte   e   cinco)    ações    preferenciais, 

todas  nominativas  e   do  valor  unitário  de  R$.l.165,00  (um mil, cento e sessenta e cinco 

reias). Parágrafo 1º - A sociedade tem capital subscrito e integralizado de R$.52.250.250,00 

(cinqüenta e dois milhões,  duzentos e  cinqüenta  mil, duzentos  e  cinqüenta  reais),  sendo  

R$.26.125.125,00   (vinte  e  seis  milhões,  cento e vinte e cinco mil,  cento e vinte  e cinco    

reais),  em  ações  ordinárias   e   R$.26.125.125,00  (vinte e seis  milhões,  cento  e  vinte  e  

cinco  mil,  cento e vinte e cinco reais), em ações preferenciais.       

  



 
 
 
 

                     REMUNERAÇÃO  DOS  ADMINISTRADORES 
 
                   (Conforme Instrução CVM  480  –  Anexo 24, e 
                     Instrução CVM 481  -  Artigo 12) 
 
 

Política ou Prática de Remuneração do Conselho de Administração, 
Diretoria, Conselho Fiscal e Comitês. 
 
 

A remuneração dos membros do  Conselho de Administração e dos diretores é 
determinada anualmente, de forma  global,  pela  Assembléia  Geral  Ordinária 
(AGO), sendo que atualmente os administradores, em conjunto, receberão, até 
a próxima assembléia geral ordinária, uma remuneração mensal, global, de até 
R$.300.000,00   (trezentos mil reais).  Este  limite  é  reajustável,  conforme  a 
variação do  INPC.   O  montante  individual  dos  honorários dos membros do 
Conselho  de  Administração  e  da   Diretoria  é  determinado em  reunião  do 
Conselho  de  Administração.  Ao   Conselho  de   Administração  é  facultado 
determinar,  a  qualquer  tempo,  o pagamento de remuneração complementar, 
com base em saldo disponível do referido limite. 
 

Não  existem  na  Companhia   comitês  remunerados,   nem  Conselho  Fiscal 
instalado.   
 
 

Objetivos da política ou prática de remuneração: 
 
                  estimular o desenvolvimento profissional dos colaboradores; 
 
                  oferecer justa remuneração, considerando-se a equidade interna e o 
                  equilíbrio em relação ao mercado;                   
 
                  oferecer oportunidade de progresso salarial, como reconhecimento 
                  pelo desempenho e nível de maturidade no cargo;                 
 
                  atrair e reter profissionais qualificados, que contribuam para o  
                  crescimento da empresa.  



 
 
 
 

Composição da Remuneração: 
 
Os administrtadores recebem apenas remuneração fixa mensal através de pró-
labore,  cujo objetivo é refletir sua contribuição aos  negócios  da  Companhia. 
 

O  reajuste  da  remuneração  do  Conselho de  Administração  e  da  Diretoria 
Executiva é realizado conforme pesquisa de mercado.  Para estabelecer o valor 
a  ser  pago  aos  administradores,  nossa  área  de  recursos  humanos  procura 
adequar a remuneração  de  acordo  com  o  que  é  praticado  no  mercado  em 
companhias de mesmo porte e segmento. A determinação deste valor  também 
é definida com o grau de responsabilidade inerentes a cada administrador..    
 



NOME DO ADMINISTR. IDADE PROFISSÃO CPF DATA / ELEIÇÃO CARGO ELETIVO OCUPADO DATA / POSSE PRAZO DE MANDATO ELEITO P/ CONTROL. OUTROS CARGOS

CLEMENTE DE FARIA 62 ADMINISTR. 045.902.607-00 27/4/2010 DIRETOR ADMINISTRATIVO 3/5/2010 Abr. / 2011 Sim DIR.  RELAÇÕES C/ INVEST.

OSWALDO B.  COSTA FILHO 62 ADMINISTR. 045.099.786-34 27/4/2010 DIRETOR FINANCEIRO 3/5/2010 Abr. / 2011 Sim

MAXIMINO P. RODRIGUES 64 ADMINISTR. 014.335.046-34 27/4/2010 DIRETOR COMERCIAL 3/5/2010 Abr. / 2011 Sim

CLEMENTE DE FARIA 62 ADMINISTR. 045.902.607-00 25/4/2008 PRES. CONSELHO DE  ADM. 25/4/2008 Abr. / 2011 Sim

GILBERTO DE  A  FARIA JR. 58 ADMINISTR. 236.275.657-20 25/4/2008 MEMBRO DO CONS. DE ADM. 25/4/2008 Abr. / 2011 Sim

MARCELO DE CARVALHO 53 ADMINISTR. 372.075.396-49 25/4/2008 MEMBRO DO CONS. DE ADM. 25/4/2008 Abr. / 2011 Sim

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - INSTRUÇÃO CVM 480 - MINASMÁQUINAS S/A



CONTROLADOR (%) CONTROLADA (%) ADMINISTRADOR CARGO

ADMINISTRADORA IRFA LTDA  (33,7%) CLEMENTE DE FARIA QUOTISTA     (20%)

COFAL - COMÉRCIO E REPRES. LTDA CLEMENTE DE FARIA QUOTISTA     (99,8%)

CLEMENTE DE FARIA DIRETOR  ADMINISTRATIVO

OSWALDO B. COSTA FILHO DIRETOR FINANCEIRO

MAXIMINO P. RODRIGUES DIRETOR COMERCIAL

CLEMENTE DE FARIA ADMINISTRADOR

OSWALDO B. COSTA FILHO ADMINISTRADOR

INSTRUÇÃO CVM 480 - FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - MINASMÁQUINAS S/A

JUIZ DE FORA DIESEL 

LTDA  (25,68%)

BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS  (18,48%)



MINASMÁQUINAS S/A 
CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

Companhia Aberta 

 

 

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 28 de março de 2011 

 

 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2011, às 10:00 h (dez horas), 

na sede social da Minasmáquinas S/A (“a Companhia”), situada na Rodovia Fernão Dias, Km 2 da 

BR 38, nº 2211, em Contagem/MG. CONVOCAÇÃO: Convocação feita nos termos do Art. 10º, § 3º 

do Estatuto Social. PRESENÇAS: Totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. 

Clemente de Faria, Gilberto de Andrade de Faria Júnior, Marcelo de Carvalho e os membros da 

Diretoria, Clemente de Faria, Oswaldo Borges da Costa Filho e Maximino Pinto Rodrigues. MESA: 

Clemente de Faria, Presidente e Gilberto de Andrade Faria Júnior, Secretário. ORDEM DO DIA: 

Deliberar acerca da proposta a ser apresentada à Assembleia Geral sobre: (i) o relatório da 

administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, (ii) 

destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (iii) 

proposta de remuneração da administração para o exercício social de 2011; (iv) aumento do limite 

do capital autorizado da Companhia e (v) criação do cargo de Diretor de Relações com Investidores 

e fixação de suas atribuições. DELIBERAÇÕES: Todas as seguintes deliberações foram tomadas 

pela unanimidade dos conselheiros presentes: (i) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do 

relatório da administração, das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras da Companhia 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, os quais ficarão arquivados 

na sede social da Companhia e serão oportunamente publicados em conformidade com a 

legislação aplicável, bem como deverão ser submetidos aos acionistas na próxima Assembléia 

Geral Ordinária da Companhia; (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, correspondente a R$ 8.390.975,45 (oito 

milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

a ser submetida aos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia: (a) R$ 

419.548,77 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais, setenta e sete 

centavos) para a reserva legal da Companhia, (b) R$ 1.115.999,74 (um milhão, cento e quinze mil, 

novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) para a distribuição de dividendos 

e (c) R$ 6.855.426,94 (seis milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis 

reais e noventa e quatro centavos) para a conta Reserva de Lucros para aumento de capital. (iii) 

Aprovar a proposta de remuneração global mensal da administração para o exercício social de 

2011, vigente até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser submetida aos acionistas na 

próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia, no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), reajustáveis, conforme variação do INPC, determinando-se o montante dos honorários de 



cada um em Reunião do Conselho de Administração, podendo este também determinar, a 

qualquer tempo, o pagamento de remuneração complementar, com base em saldo disponível do 

referido limite. (iv) Aprovada a proposta de elevação do capital social da Companhia de R$ 

45.397.170,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e setenta reais), 

para R$ 52.250.250,00 (cinqüenta e dois milhões, duzentos e cinqüenta mil, duzentos e cinqüenta 

reais), realizando-se o aumento de R$ 6.853.080,00 (seis milhões, oitocentos e cinqüenta e três 

mil, oitenta reais), sem emissão de novas ações, e com aumento do valor nominal das ações, 

mediante a utilização da conta Reserva de Lucros. Sendo esta proposta aprovada, o “caput” do 

Artigo 5º e seu parágrafo 1º passarão a viger com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social 

autorizado é de R$.52.250.250,00 (cinqüenta e dois milhões, duzentos e cinqüenta mil, duzentos e 

cinqüenta reais), dividido em 22.425 (vinte  e duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações 

ordinárias e 22.425 (vinte  e duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações preferenciais, todas 

nominativas e de valor unitário de R$.1,165,00 (um mil, cento e sessenta e cinco reais); Parágrafo 

1º - A sociedade tem o capital subscrito e integralizado de R$.52.250.250,00 (cinqüenta e dois 

milhões, duzentos e cinqüenta mil, duzentos e cinqüenta reais), sendo R$.25.125.125,00 (vinte e 

cinco milhões, cento e vinte e cinco mil, cento  e vinte e cinco reais) em ações ordinárias e 

R$.25.125.125,00 (vinte e cinco milhões, cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e cinco reais reais) 

em ações preferenciais.” e (v) Aprovada a proposta de criação do cargo de Diretor de Relações 

com Investidores da Companhia, cujas atribuições serão planejar, coordenar, organizar, 

supervisionar e dirigir as atividades de representação da Sociedade perante os órgãos de controle 

e demais instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos 

investidores, à CVM, às Bolsas de Valores e mercados de balcão organizados em que a Sociedade 

tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades 

desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior, a ser 

submetida aos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia. Sendo esta 

proposta aprovada, os Artigos 12º, 19º, 20º e 27º do Estatuto Social passam a viger com a seguinte 

redação: “Art. 12º - A Sociedade terá uma Diretoria constituída de dois (2) a cinco (5) Diretores, 

eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, acionistas ou não, 

residentes no país, com mandato de um (1) ano, podendo serem reeleitos,designados 

respectivamente ,como Diretor Comercial, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo, Diretor de 

Relações com Investidores e Diretor sem designação específica.” “Art.19º- Compete ao Diretor de 

Relações com Investidores planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades de 

representação da Sociedade perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no 

mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM, às Bolsas de 

Valores e mercados de balcão organizados em que a Sociedade tenha seus valores mobiliários 

negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, 

conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior” “Art. 20º- Compete a cada Diretor exercer a 

supervisão do Departamento a seu cargo, além das atribuições particulares que lhes forem 



cometidas por decisão da Diretoria, inclusive no tocante as empresas representadas pela 

Sociedade, suas filiais, agências ou representantes. Sem prejuízo do disposto nos artigos 

16º,17º,18º e 19º poderá a Diretoria baixar regulamentos e ordens de serviços, suprindo pontos 

omissos do estatuto, criando ou suprimindo departamentos e seções, estabelecendo normas gerais 

e regulamentares” “ Art. 27º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à 

Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deva funcionar 

durante o período da liquidação. O Conselho Fiscal durante a liquidação, somente funcionará a 

pedido de acionistasde acordo com o disposto nos artigos 23º e 23º do Estatuto Social”. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada 

pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Contagem, 28 de março de2011. 

Assinaturas: Mesa: Clemente de Faria, Presidente e Gilberto de Andrade Faria Júnior, Secretário. 

Membros do Conselho de Administração: Clemente de Faria, Gilberto de Andrade Faria Júnior, 

Marcelo de Carvalho. 

 

Cópia transcrita do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração 

Confere com o original 

 

 

 

Gilberto de Andrade Faria Júnior 

Secretário da Mesa 

 




