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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2012 

 

 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2012, 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 04, 05 e 10 de abril de 2012, e no jornal Diário do Comércio, em suas edições dos dias 04, 05 e 

06 de abril de 2012, 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: Clemente de Faria, Presidente; Gilberto de Andrade Faria Júnior, 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 2011; (ii) Apreciar  a proposta de destinação do resultado do 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011,  deliberada em reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada em 23 de março de 2012; (iii) Deliberar sobre a proposta 

de remuneração global anual da Administração para o exercício social de 2012,  deliberada em 

reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de março de 2012.  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 23 

de março de 2012; (ii) Deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado da Companhia 

para R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) e (iii) Consolidação do Estatuto Social, em virtude 

das deliberações (i) e (ii).  

 



 

 

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 relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, 

publicados no Diário Oficial de Minas Gerais de 09/03/2012, páginas 2 e 3, e no 

Jornal Folha de Contagem, semana de 09/03/2011 a 15/03/2011, página 4; 

 

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

encerrado em 31 de dezembro de 2011, correspondente a R$ 12.250.311,69 (doze 

milhões, duzentos e cinquenta mil, trezentos e onze reais e sessenta e nove 

centavos), da seguinte forma: (a) R$ 612.515,58 (seiscentos e doze mil, quinhentos 

e quinze reais e cinquenta e oito centavos) para a reserva legal da Companhia, (b) 

R$ 1.629.291,46 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e 

um reais e quarenta e seis centavos) para serem distribuídos aos acionistas a título 

de dividendos e (c) R$ 10.011.924,87 (dez milhões, onze mil, novecentos e vinte e 

quatro reais e oitenta e sete centavos) 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 2012, 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.  

 
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

 

(i) Aprovada a proposta de elevação do capital social da Companhia de R$ 52.250.250,00 

(cinquenta e dois milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais), para 

R$ 62.260.770,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e 

setenta reais), realizando-se o aumento de R$ 10.010.520,00 (dez milhões, dez 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$ 60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais) para R$ 70.000.000,00 (setenta 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$ 62.260.770,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil, 

setecentos e setenta reais), representado por 22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e 

vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais, de valor nominal de R$ 

1.388,20 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais, vinte centavos), cada uma e 22.425 

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

escriturais, de valor nominal de R$ 1.388,20 (um mil, trezentos e oitenta  e oito reais, 

vinte 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$ 70.000.000,00 (setenta 

milhões de reais), incluídas as ações ordinárias e preferenciais já emitidas, respeitada a 

proporção entre as ações já existentes”. 

 

(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 (as) presentes:  Clemente de Faria, Presidente da Mesa;  Gilberto de 

Andrade Faria Júnior, Secretário; Oswaldo Borges da Costa Filho, Marcelo de Carvalho, Gilberto de 

Andrade Faria Júnior, Sérgio Vieira dos Reis, por Empresa Mineira de Terrenos Ltda., José Antônio 

dos Santos Silva, por Administradora Irfa Ltda., Clemente de Faria, por si e pela Cofal – Comércio e 

Representações Ltda., Maximino Pinto Rodrigues, por si e pela Bamaq S/A – Bandeirantes 

Máquinas e Equipamentos,  Acionistas;   Ricardo  Louzas  Fernandes,  Auditor  Independente. 

 

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

 

Contagem, 23 de abril de 2012. 

 

 

Clemente de Faria 

Presidente do Conselho de Administração 

 


