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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 EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 

DE DEZEMBRO DE 2017 

  
DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2017, 

às 09:30 horas, na sede social da Minasmáquinas S/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 Extraordinária 

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

suas edições dos dias 29 e 30 de Novembro de 2017, e 01 de Dezembro de 2017, 

respectivamente nas páginas 02, 10 e 03 e no jornal Diário do Comércio, em suas 

edições dos dias 29 e 30 de Novembro de 2017, e 01 de Dezembro de 2017, 

respectivamente nas páginas 08, 08 e 08, nos termos da Lei nº 6.404/76.  

 

PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito 

a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.  

  

MESA: Maria Stella Gonçalves de Faria, brasileira, casada, empresária, CPF nº 

419.710.196-15, Identidade nº M-516.958 SSP/MG, domiciliada no Município de 

Contagem, Estado de Minas Gerais, KM 02 da BR 381 “Rodovia Fernão Dias”, nº 

2211, Bairro Bandeirantes, Presidente, por indicação do Presidente do Conselho de 

Administração, Sr. Marcelo de Carvalho, brasileiro, casado, contador, CPF nº 

372.075.396-49, Identidade nº  domiciliado no Município de Contagem, Estado de 

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

Bandeirantes, Secretário. 
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ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a alteração do Artigo 12 do Estatuto Social 

da Companhia, para formalizar a permanência dos Diretores eleitos em seus cargos 

e funções até a posse dos seus substitutos; (ii) Deliberar acerca da criação de uma 

reserva estatutária, denominada “Reserva para Aumento de Capital”, a ser 

constituída pelo saldo remanescente do lucro líquido ajustado na forma da lei, com a 

finalidade garantir a capitalização da Companhia, ficando o saldo acumulado desta 

reserva limitado ao que for menor entre os seguintes valores: (a) oitenta por cento 

(80%) do capital social; ou (b) o valor que, somado aos saldos das demais reservas 

de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, 

não ultrapasse cem por cento (100%) do Capital Social da Companhia; (iii) Caso o 

item (ii) seja aprovado, deliberar acerca da alteração do Artigo 26 do Estatuto Social 

da Companhia; e (iv) Caso os itens (i), (ii) e (iii) sejam aprovados, consolidar o 

Estatuto Social.  

 

DELIBERAÇÕES: Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário dos fatos 

ocorridos, foram tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade dos 

votos presentes e sem ressalvas: 

 

(i) a alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, que após 

deliberação e aprovação, passa 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. Mesmo quando vencidos os respectivos mandatos, os diretores permanecerão em 

seus cargos e funções até a posse dos seus substitutos.” 

  

(ii) a criação de uma reserva estatutária, denominada “Reserva para Aumento de 

Capital”, a ser constituída pelo saldo remanescente do lucro líquido ajustado na 

forma da lei, com a finalidade garantir a capitalização da Companhia, enquanto o 

Capital Social não é aumentado, ficando o saldo acumulado desta reserva limitado 

ao que for menor entre os seguintes valores: (a) oitenta por cento (80%) do Capital 

Social; ou (b) o valor que, somado aos saldos das demais reservas de lucros, 
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excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não 

ultrapasse cem por cento (100%) do Capital Social da Companhia; 

 

(iii) a alteração do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, que, em virtude 

da deliberação contida no item (ii) acima, passa a viger com a seguinte redação:  

 

“Art. 26º - No fim de cada exercício social proceder-se-á ao Balanço Geral e 

feitas as amortizações e depreciações legais, o lucro líquido terá a seguinte destinação: 

 

a) cinco por cento (5%) para o fundo de Reserva Legal, que não excederá a 

vinte por cento (20%) do Capital Social, sendo facultada a constituição da Reserva Legal 

no exercício em que o saldo da Reserva Legal acrescido dos montantes das reservas de 

capital (artigo 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76) exceder trinta por cento (30%) do 

Capital Social; 

 

b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser 

destinada à formação de Reserva para Contingências, subtraída eventual reversão das 

mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei nº 

6.404/76; 

 

c) oito por cento (8%) distribuídos para os acionistas portadores de ações 

preferenciais; 

 

d) seis por cento (6%) distribuídos para os acionistas portadores de ações 

ordinárias; e 

 

e) o saldo restante para a formação de Reserva para Aumento de Capital, 

com a finalidade garantir a capitalização da Companhia, ficando o saldo acumulado 

desta reserva limitado ao que for menor entre os seguintes valores: (i) oitenta por cento 

(80%) do Capital Social; ou (ii) o valor que, somado aos saldos das demais reservas de 

lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não 

ultrapasse cem por cento (100%) do Capital Social da Companhia. 
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Parágrafo 1º - Os dividendos e as bonificações em dinheiro distribuídos, 

assim como as ações decorrentes de aumento de capital, serão colocados a disposição dos 

acionistas no prazo máximo de sessenta (60) dias, a contar da data da assembléia geral 

respectiva. 

 

Parágrafo2º - Poderá o Conselho de Administração proceder a distribuição 

de lucros em prazo menor ao previsto no parágrafo anterior “ad referendum” da 

Assembléia Geral, inclusive fazendo o pagamento até seis (6)parcelas, desde que 

integralmente dentro do exercício de aprovação.” 

  

(iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das 

deliberações apontadas nos itens (i), (ii) e (iii) acima, na forma do Anexo I. 

 

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.  

 

 

Mesa:  
 
Maria Stella Gonçalves de Faria   Marcelo de Carvalho 
 Presidente         Secretário 
  

  
Acionistas:  
  

  

MINASMÁQUINAS PARTICIPAÇÕES LTDA.  
Mariana Horta Andrade - Procuradora 

OAB/MG 132.427 

  


