
 

 

 

 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE:31300041727 

Companhia Aberta 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Realizada em 03 de setembro de 2012 

 

 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de setembro de 2012, às 08:00 horas, na sede 

social da Minasmáquinas S/A (“a Companhia”), situada na Rodovia Fernão Dias, KM 02 da BR 

381 nº 2.211, Bairro Bandeirantes, no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais.  

 

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária publicado no 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em suas edições dos dias 17, 18 e 21 de agosto de 

2012, e no jornal Diário do Comércio, em suas edições dos dias 17, 18 e 21 de agosto de 2012, 

nos termos da Lei nº 6.404/76. 

 

PRESENÇAS: Acionistas representando mais da metade do capital social com direito a voto, 

conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.  

 

MESA: Gilberto de Andrade Faria Junior, Presidente; Marcelo de Carvalho, Secretário, que 

compõem a mesa diretora dos trabalhos. 

 

ORDEM DO DIA: Eleição de um novo membro do Conselho de Administração, em substituição 

ao Conselheiro Clemente de Faria, falecido em 12 de julho de 2012. 

 

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade dos votos e sem quaisquer 

ressalvas, deliberaram aprovar a eleição do Sr. Maximino Pinto Rodrigues, português, casado 

sob o regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 014.335.046-34, portador da carteira de identidade nº M-245.734, expedida pela 

SSP/MG,  residente e domiciliado na Rua João Azeredo, nº 350, apto 400, Bairro Belvedere, na 

cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 32.320-610, como novo membro do Conselho de 

Administração da Companhia, em razão do falecimento do Conselheiro e Presidente do 

Conselho de Administração, Sr. Clemente de Faria, no dia 12 de julho de 2012. O Conselheiro 

ora  eleito cumprirá  mandato  coincidente  com  o  estabelecido para os  demais  membros  do 



 

 

 

 

 Conselho, encerrando-se em 30 de abril de 2014 e declara que não está impedido, por lei 

especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está 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 do 

Conselheiro eleito dar-se-á mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro de Atas 

de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ao final dos trabalhos, os acionistas 

presentes pediram a palavra e se manifestaram no sentido de registrar o pesar pelo 

falecimento recente do Sr. Clemente de Faria, Presidente do Conselho de Administração e 

Diretor Administrativo da Companhia que, durante várias décadas, conduziu, de forma 

brilhante, os destinos desta empresa, prestando a ele as justas homenagens. 

 

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 e Marcelo de Carvalho, Secretário. Acionistas: 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 

Jr. pela Cofal – Comércio e Representações Ltda., Maximino Pinto Rodrigues, por si e pela 

Bamaq S/A – Bandeirantes Máquinas e Equipamentos. 

 

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

 

Contagem, 03 de setembro de 2012. 

 

 

Marcelo de Carvalho 

Secretário da Mesa 

 


