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MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

Companhia Aberta 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Prezados Acionistas, 

 

Em atenção ao disposto na Instrução nº 481 da Comissão de Valores Mobiliários de 17 de dezembro 

de 2009 ("ICVM 481"), apresentamos a seguir a proposta da administração da MINASMÁQUINAS S.A. 

("Companhia") ("Proposta"), contendo as informações e documentos relacionados com os assuntos a 

serem deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGO/E”) da Companhia a ser 

realizada no dia 27 de abril de 2018 às 9:00 horas. 

 

Em Assembleia Geral Ordinária serão deliberadas as seguintes matérias:  

 

(i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 

financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2017; 

 

(ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 15 de março de 2018; 

 

(iii) Apreciar a proposta de remuneração global mensal da administração da Companhia para o 

exercício social de 2018, deliberada em reunião do Conselho de Administração da 

Companhia realizada em 15 de março de 2018. 

 

 

 

 

 



 

Em Assembleia Geral Extraordinária serão deliberadas as seguintes matérias: 

 

(i) Apreciar a proposta de aumento do capital social da Companhia de R$105.674.699,07 para 

R$114.453.953,37, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 15 de março de 2018;   

(ii) Apreciar a proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia para R$ 

150.000.000,00, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 15 de março de 2018;  

(iii) Alteração e Consolidação do estatuto social, em virtude das deliberações (i) e (ii) acima. 

 

Os documentos relacionados às matérias acima mencionadas serão disponibilizados conforme 

abaixo. 

 

1. Relatório da Administração 

  

O Relatório da Administração foi aprovado pela Diretoria da Companhia em reunião de 23/02/2018 

e, conjuntamente com as Demonstrações Financeiras, disponibilizado no Sistema de Informações 

Periódicas e Eventuais (IPE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no site da Companhia 

(www.minasmaquinas.com.br) em 23/03/2018.   

 

2. Demonstrações Financeiras 

 

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em reunião de 

23/02/2018, publicadas em 23/03/2018 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, entre os dias 

23/03/2018 e 31/03/2018 no Jornal Folha de Contagem e disponibilizadas em 23/03/2018 no IPE e 

no site da Companhia.  

 

3. Comentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia 

 

Os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 

10 do Formulário de Referência, conforme artigo 9º da Instrução CVM 481/09, encontram-se no 

Anexo I do presente comunicado. 

 



 

4. Parecer dos Auditores Independentes 

 

O Parecer dos Auditores Independentes, conjuntamente com as Demonstrações Financeiras, foi 

disponibilizado em 23/03/2018 no IPE e no site da Companhia. Referido documento foi apreciado 

pela Diretoria, em reunião ocorrida no dia 23/02/2018. 

 

5. Parecer do Conselho Fiscal 

 

A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 

 

6. Boletim de Voto a Distância 

 

O boletim de voto a distância, nos termos do Artigo 9º, VI, e Anexo 21 - F da Instrução CVM 481/09, 

encontra-se no Anexo VII do presente comunicado. 

 

7. Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP 

 

O Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP foi disponibilizado no IPE e no site 

da Companhia em 23/03/2018. 

 

8. Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social 

 

A proposta de destinação do lucro líquido, nos termos do Anexo 9-1-II da Instrução CVM 481/09, 

encontra-se no Anexo II do presente comunicado. 

 

9. Parecer Do Comitê de Auditoria 

 

A Companhia não possui Comitê de Auditoria. 

 

10. Eleição de Administradores 

 

As informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme artigo 10º da 

Instrução CVM 481/09, encontram-se no Anexo V do presente comunicado. 



 

 

11. Proposta de Remuneração dos Administradores  

 

A proposta de remuneração dos administradores da Companhia e as informações indicadas no item 

13 do Formulário de Referência, conforme artigo 12 da Instrução CVM 481/09, encontram-se no 

Anexo III ao presente comunicado. 

 

12. Proposta de Aumento de Capital da Companhia  

 

A proposta de aumento do capital da Companhia, nos termos do Anexo 14 da Instrução CVM 481/09, 

encontra-se no Anexo IV do presente comunicado. 

 

13. Proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social     

 

A proposta de alteração e consolidação do Estatuto, nos termos do artigo 11 da Instrução CVM 

481/09, encontra-se no Anexo VI do presente comunicado. 

 

14. Demais informações aos acionistas 

 

Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade por meio da apresentação de 

documento hábil de sua identidade. 

 

Somente serão admitidos a participar e votar na assembleia, os acionistas cujas ações tenham sido 

transferidas e registradas no livro próprio da Companhia, 05 (cinco) dias antes data da primeira 

convocação.   

 

O percentual mínimo de participação no capital social votante, necessário à requisição do sistema de 

voto múltiplo é de 9% (nove por cento). 

 

Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo com o Capítulo III da Instrução CVM nº 481/09, encontram-

se à disposição dos acionistas, na sede da companhia e na página da Comissão de Valores Mobiliários 

na internet (www.cvm.gov.br), toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na 

assembleia geral ordinária e extraordinária. 



 

ANEXO I 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

 

Companhia Aberta 

 

COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA 

(Item 10 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 481/2009) 

 

10.1. Os diretores devem comentar sobre:  

a. condições financeiras e patrimoniais gerais  

Em 2015, 2016 e 2017 a receita operacional líquida da Companhia foi de R$ 199,74 milhões, R$ 

204,23 milhões e R$ 267,17 milhões, respectivamente. O lucro líquido da Companhia, nos mesmos 

períodos, foi de R$ 8,38 milhões, R$ 11,47 milhões e R$ 10,75 milhões.  

Em 2015, a Companhia iniciou o exercício influenciada pelo período de eleição presidencial ocorrida 

no final do exercício de 2014. Registramos uma queda significativa na demanda, em 2015, justificada 

pelo efeito da crise de confiança que afetou o mercado brasileiro. Ainda em 2015, como amplamente 

divulgado, o país registrou uma queda do PIB em torno de 4%. Diante deste cenário, o segmento em 

que atuamos registrou queda no volume de vendas e, consequentemente nos resultados. O exercício 

de 2016 foi marcado por uma economia em retração e incertezas quanto aos aspectos econômico e 

político do país. Em 2017 destacamos que diante de um mercado em clima de incertezas quanto ao 

futuro econômico, os investimentos e públicos e privados foram prejudicados, gerando cada vez mais 

estagnação na economia brasileira. Em decorrência deste cenário, o nível de confiança dos 

consumidores e investidores se manteve em baixa. Porém, ressaltamos que a qualidade, e 

credibilidade da marca que a Companhia representa aliadas a forte dedicação dos colaboradores da 

empresa, foram fatores determinantes para o alcance dos resultados registrados nos exercícios de 

2015, 2016 e 2017, amenizando, dessa forma, os efeitos de queda no mercado; incertezas 

econômicas; falta de investimentos públicos e privados, além da crescente competitividade em nosso 

segmento de atuação.  

Em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017 a Companhia possuía, respectivamente, um ativo 

circulante de R$ 130,16 milhões, R$ 131,72 milhões e R$ 155,98 milhões, representado 



 

principalmente por Disponível, Duplicatas e Títulos a Receber, Conta Corrente / Fundo – Mercedes 

Benz e Estoques.  

Nos mesmos períodos, a Companhia possuía um passivo circulante de R$ 50,81 milhões, R$ 42,96 

milhões e R$ 54,66 milhões, constituídos, principalmente, por Fornecedores, Obrigações Sociais e 

Fiscais, Imposto de Renda e Contribuição Social.  

De tal forma, a Administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e 

patrimoniais suficientes para realizar os projetos existentes, assim como cumprir as suas obrigações 

de curto e médio prazo.  

 

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas  

A Diretoria entende adequada a atual estrutura de capital da Companhia, sendo que suas atividades 

vêm sendo suportadas por recursos aportados pelos acionistas e por recursos captados junto a 

terceiros. A estrutura de capital da Companhia (Capital de terceiros / Passivo Total), em 31 de 

dezembro de 2015, 2016 e 2017 apresentava, respectivamente 33%, 28% e 31%. Não há previsão e 

não há deliberação de nossos acionistas relativos a resgate de ações.  

 

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros  

A Companhia, nos exercícios de  2015, 2016 e 2017, manteve em níveis considerados suficientes, sua 

capacidade de pagamento em relação aos compromissos assumidos. Tendo apresentando como 

índice de liquidez geral (AC + RLP / PE) nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, respectivamente, 2,56;  

3,07 e 2,85.  

 

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes 

utilizadas  

A Companhia busca adequar o fluxo de caixa utilizando o prazo “free” concedido pela Montadora, 

alongando os prazos de pagamentos aos demais fornecedores e reduzindo, da melhor maneira 

possível, a dependência de financiamentos de fontes externas.  

 

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que 

pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez  

A Companhia tem como plano de ação a utilização do fluxo de suas atividades comerciais no 

suprimento de suas necessidades de capital de giro, eventualmente, suprirá tal necessidade com a 

utilização de conta garantida.  



 

 

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas  

Não há valores a declarar.  

 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes.  

Não há valores a declarar.  

 

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras  

Não há valores a declarar.  

 

iii. grau de subordinação entre as dívidas  

Não há valores a declarar.  

 

iv. eventuais restrições a nós impostas em relação a limites de endividamento e contratação de 

novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores 

mobiliários e à alienação de controle societário  

Não há valores a declarar.  

 

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados  

Não há valores a declarar.  

 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

Não há valores a declarar.  

 



 

Análise das nossas demonstrações de resultados do período encerrado em 31 de dezembro de 

2017 comparado ao período encerrado em 31 de dezembro de 2016.  

Receita Operacional Líquida  

Nossa receita operacional líquida passou de R$ 204,23 milhões em 2016 para R$ 267,17 milhões em 

2017, aumento de 30,82%. Apesar do exercício de 2017, como aconteceu no exercício de 2016, ter 

sido influenciado por um cenário econômico e político desfavorável, destacamos como fator 

impactante na melhora da receita operacional líquida, a qualidade e credibilidade da marca que a 

Companhia representa, aliado a forte dedicação dos colaboradores da empresa, o que permitiu 

amenizar os efeitos de queda no mercado; incertezas econômicas; falta de investimentos públicos e 

privados, além da crescente competitividade em nosso segmento de atuação. 

 

Custo de Mercadorias e Serviços  

O custo de nossas mercadorias e serviços passou de R$ 183,99 milhões em 2016 para R$ 245,57 

milhões em 2017, representando um aumento de 33,47%. O custo de nossas mercadorias e serviços 

representou 90,09% da receita líquida em 2016, comparado a 91,92% em 2017.  

 

Lucro Bruto  

O nosso lucro bruto passou de R$ 20,24 milhões em 2016 para R$ 21,59 milhões em 2017, 

apresentando um aumento de 6,67%. Nossa margem de lucro bruto sobre a receita líquida passou de 

9,91% em 2016 para 8,08% em 2017. A queda em nossa margem operacional está relacionada com 

nosso custo de mercadorias e serviços, que apresentou um aumento de 33,47% comparado ao 

exercício de 2016.  

 

Receitas Operacionais  

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 25,24 milhões em 2016 para R$ 26,66 milhões em 

2017, registrando, dessa forma, uma aumento de R$ 1,42 milhões em 2017 ( variação de 5,63%).  

 

Despesas Operacionais  

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 28,56 milhões em 2016 para R$ 31,33 milhões em 

2017. Apresentando dessa forma, uma variação de 9,70%.  

 

 

 



 

Lucro Operacional  

Nosso lucro operacional em 2016 e 2017 se manteve em R$ 16,92 milhões, não registrando variação 

relevante, como consequência do desempenho dos negócios da Companhia, discutidos acima.  

 

Lucro Líquido  

Nosso lucro líquido passou de R$ 11,47 milhões em 2016 para R$ 10,75 milhões em 2017, 

registrando uma queda de R$ 0,72 milhões (6,28%) em relação ao período anterior, como 

consequência do desempenho dos negócios da Companhia, discutidos acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 comparado a 31 de dezembro de 2016  

 

Ativo Circulante  

Nosso ativo circulante registrou um aumento de 18,42%, passando de R$ 131,72 milhões em 31 de 

dezembro de 2016 para R$ 155,98 milhões em 31 de dezembro de 2017. Este aumento está refletido 

principalmente: (i) disponível, que passou de R$ 50,34 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 

60,16 milhões em 31 de dezembro de 2017; (ii) em conta corrente / fundo Mercedes Benz, que 

passou de R$ 24,81 milhões em 31 de dezembro de 2016, para R$ 28,92 milhões em 31 de dezembro 

de 2017 e, (iii) em duplicatas e títulos a receber, que passou de R$ 28,08 milhões em 31 de dezembro 

de 2016, para R$ 32,48 milhões em 31 de dezembro de 2017.  

 

Ativo Não Circulante  

Nosso ativo não circulante apresentou queda de 14,22% passando de R$ 22,78 milhões em 31 de 

dezembro de 2016 para R$ 19,54 milhões em 31 de dezembro de 2017.  

 

Passivo Circulante  

Registramos um aumento de 27,23% no passivo circulante, passando de R$ 42,96 milhões em 31 de 

dezembro de 2.016 para R$ 54,66 milhões em 31 de dezembro de 2.017. Esta variação é explicada 

principalmente: (i) pelo aumento no valor das obrigações junto a fornecedores, que passou de R$ 

29,76 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 41,81 milhões em 31 de dezembro de 2017.  

 

Passivo Não Circulante  

Não registramos valor no Passivo não Circulante em 31 de dezembro de 2.016 e 2017. 



 

Análise das nossas demonstrações de resultados do período encerrado em 31 de dezembro de 

2016 comparado ao período encerrado em 31 de dezembro de 2015.  

Receita Operacional Líquida  

Nossa receita operacional líquida passou de R$ 199,74 milhões em 2015 para R$ 204,23 milhões em 

2016, aumento de 2,20%. Destacamos como fator impactante em nosso segmento em 2015: queda 

significativa na demanda, justificada pelo efeito da crise de confiança que afeta o mercado brasileiro, 

o que gera como consequência, redução na produção, que tem seus níveis ajustados à demanda e, 

maior instabilidade econômica. Ainda em 2015, como amplamente divulgado, também destacamos 

como fator de impacto a queda no PIB entre 3,5% a 4% aproximadamente. Iniciamos o exercício de 

2016 diante de uma economia em retração e incertezas quanto aos aspectos econômicos e políticos 

pelos quais o país está passando. Diante deste cenário o segmento em que atuamos tem registrado 

queda no volume de vendas e, consequentemente nos resultados. 

 

Custo de Mercadorias e Serviços  

O custo de nossas mercadorias e serviços passou de R$ 180,06 milhões em 2015 para R$ 183,99 

milhões em 2016, representando um aumento de 2,14%. O custo de nossas mercadorias e serviços 

representou 90,15% da receita líquida em 2015, comparado a 90,09% em 2016.  

 

Lucro Bruto  

O nosso lucro bruto passou de R$ 19,68 milhões em 2015 para R$ 20,24 milhões em 2016, 

apresentando um aumento de 2,77%. Nossa margem de lucro bruto sobre a receita líquida passou de 

9,85% em 2015 para 9,91% em 2016. Este aumento em nossa margem operacional está relacionado 

com nossa receita operacional líquida, que apresentou um aumento de 2,20% comparando os 

exercícios de 2015 e 2016.  

 

Receitas Operacionais  

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 22,82 milhões em 2015 para R$ 25,24 milhões em 

2016, registrando, dessa forma, uma aumento de R$ 2,42 milhões em 2016 ( variação de 10,60%).  

 

Despesas Operacionais  

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 30,36 milhões em 2015 para R$ 28,56 milhões em 

2016. Apresentando dessa forma, uma variação de 5,93%.  

 



 

Lucro Operacional  

Nosso lucro operacional passou de R$ 12,14 milhões em 2015 para R$ 16,92 milhões em 2016, 

representando um aumento de R$ 4,78 milhões ou de 39,33% em relação ao período anterior, como 

consequência do desempenho dos negócios da Companhia, discutidos acima.  

 

Lucro Líquido  

Nosso lucro líquido passou de R$ 8,38 milhões em 2015 para R$ 11,47 milhões em 2016, registrando 

um aumento de R$ 3,09 milhões ou de 36,87% em relação ao período anterior, como consequência 

do desempenho dos negócios da Companhia, discutidos acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 comparado a 31 de dezembro de 2015  

 

Ativo Circulante  

Nosso ativo circulante registrou um aumento de 1,19%, passando de R$ 130,16 milhões em 31 de 

dezembro de 2015 para R$ 131,72 milhões em 31 de dezembro de 2016. Este aumento está refletido 

principalmente: (i) disponível, que passou de R$ 47,14 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 

50,34 milhões em 31 de dezembro de 2016; (ii) em conta corrente / fundo Mercedes Benz, que 

passou de R$ 22,88 milhões em 31 de dezembro de 2015, para R$ 24,81 milhões em 31 de dezembro 

de 2016.  

 

Ativo Não Circulante  

Nosso ativo não circulante apresentou aumento de 2,43% passando de R$ 22,25 milhões em 31 de 

dezembro de 2015 para R$ 22,78 milhões em 31 de dezembro de 2016. Aumento atribuído ao valor 

de resultado de equivalência patrimonial.  

 

Passivo Circulante  

Registramos uma queda de 15,45% no passivo circulante, passando de R$ 50,81 milhões em 31 de 

dezembro de 2.015 para R$ 42,96 milhões em 31 de dezembro de 2.016. Esta variação é explicada 

principalmente: (i) pela queda no valor das obrigações junto a fornecedores, que passou de R$ 38,81 

milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 29,76 milhões em 31 de dezembro de 2016.  

 

Passivo Não Circulante  

Não registramos valor no Passivo não Circulante em 31 de dezembro de 2.015 e 2016.  



 

Análise das nossas demonstrações de resultados do período encerrado em 31 de dezembro de 

2015 comparado ao período encerrado em 31 de dezembro de 2014.  

Receita Operacional Líquida  

Nossa receita operacional líquida passou de R$ R$ 259,05 milhões em 2014 para R$ 199,74 milhões 

em 2015, queda 22,90%. Destacamos como fator impactante em nosso segmento em 2014 a demora 

na publicação e o momento de transição da formatação do Programa de Financiamento do BNDES, o 

governo somente oficializou as novas regras do PSI no final do mês de janeiro de 2014. Outro fator 

que impactou na economia brasileira em 2014 foi o período de eleição presidencial. A disputa 

presidencial gerou um clima de incerteza quanto as definições macroeconômicas e, 

consequentemente prejudicou os investimentos públicos e privados, gerando estagnação na 

economia.  

Em 2015 destacamos: queda significativa na demanda, em 2015, justificada pelo efeito da crise de 

confiança que afeta o mercado brasileiro, o que gera como consequência, redução na produção, que 

tem seus níveis ajustados à demanda e, maior instabilidade econômica. Ainda em 2015, como 

amplamente divulgado, também registramos como fator impactante para a queda de receita em 

nosso segmento o crescimento negativo do PIB em torno de 4%, diante deste cenário o segmento em 

que atuamos tem registrado queda no volume de vendas e, consequentemente nos resultados.  

 

Custo de Mercadorias e Serviços  

O custo de nossas mercadorias e serviços passou de R$ 231,79 milhões em 2014 para R$ 180,06 

milhões em 2015, representando uma queda de 22,32%. O custo de nossas mercadorias e serviços 

representou 89,48% da receita líquida em 2014, comparado a 90,15% em 2015.  

 

Lucro Bruto  

O nosso lucro bruto passou de R$ 27,26 milhões em 2014 para R$ 19,68 milhões em 2015, 

apresentando uma queda de 27,81%. Nossa margem de lucro bruto sobre a receita líquida passou de 

10,52% em 2014 para 9,85% em 2015. Esta queda em nossa margem operacional está relacionada 

com nosso custo dos produtos e serviços, que apresentou um aumento de 0,67 pontos percentuais, 

comparando os exercícios de 2014 e 2015.  

 

Receitas Operacionais  

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 31,33 milhões em 2014 para R$ 22,82 em 2015, 

registrando, dessa forma, uma queda de R$ 8,51 milhões em 2015 ( variação de 27,16%).  



 

 

Despesas Operacionais  

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 34,93 milhões em 2014 para R$ 30,36 milhões em 

2015. Apresentando dessa forma, uma variação de 13,08%.  

 

Lucro Operacional  

Nosso lucro operacional passou de R$ 23,65 milhões em 2014 para R$ 12,14 milhões em 2015, 

representando uma queda de R$ 11,51 milhões ou de 48,67% em relação ao período anterior, como 

consequência do desempenho dos negócios da Companhia, discutidos acima.  

 

Lucro Líquido  

Nosso lucro líquido passou de R$ 16,18 milhões em 2014 para R$ 8,38 milhões em 2015, registrando 

uma queda de R$ 7,80 milhões ou de 48,21% em relação ao período anterior, como consequência do 

desempenho dos negócios da Companhia, discutidos acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 comparado a 31 de dezembro de 2014  

 

Ativo Circulante  

Nosso ativo circulante registrou um aumento de 20,14%, passando de R$ R$ 108,34 milhões em 31 

de dezembro de 2014 para R$ 130,16 milhões em 31 de dezembro de 2015. Este aumento está 

refletido principalmente: (i) disponível, que passou de R$ 24,46 milhões em 31 de dezembro de 2014, 

para R$ 47,14 milhões em 31 de dezembro de 2015; (ii) em duplicatas e títulos a receber, que passou 

de R$ 17,10 milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$ 30,31 milhões em 31 de dezembro de 

2015.  

 

Ativo Não Circulante  

Nosso ativo não-circulante apresentou aumento de 4,31%, passando de R$ 21,33 milhões em 31 de 

dezembro de 2014, para R$ 22,25 milhões em 31 de dezembro de 2015. Aumento atribuído ao maior 

volume de aquisições para o imobilizado no exercício de 2015 e, resultado de equivalência 

patrimonial.  

 

 

 



 

Passivo Circulante  

Registramos um aumento de 43,77% no passivo circulante, passando de R$ 35,34 milhões em 31 de 

dezembro de 2014, para R$ 50,81 milhões em 31 de dezembro de 2.015. Esta variação é explicada 

principalmente: (i) pelo aumento no valor das obrigações junto a fornecedores, que passou de 

R$15,02 milhões em 31 de dezembro de 2014, para R$ 38,81 milhões em 31 de dezembro de 2015.  

 

Passivo Não Circulante  

Não registramos valor no Passivo não Circulante em 31 de dezembro de 2.014 e 2015.  

 

 



 

ANEXO II 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

 

Companhia Aberta 

 

PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/2009) 

 

1. Lucro líquido do exercício 

 

O lucro líquido do exercício da Companhia em 31.12.2017 foi de R$ 10.745.721,30 (dez milhões, 

setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e trinta centavos). 

 

2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros 

sobre capital próprio já declarados 

 

O montante global dos dividendos foi de R$ 1.429.180,93 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove 

mil, cento e oitenta reais e noventa e três centavos), sendo R$ 28,127577 por ação ordinária e R$ 

39,866967 por ação preferencial. 

 

3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

 

O percentual do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2017 distribuído aos acionistas sob a forma 

de dividendos foi de 14% (quatorze por cento).    

 

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de 

exercícios anteriores: 

 

Não foi proposta a distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores.  

 



 

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados: 

 

a. O valor bruto de dividendo e Juros sobre Capital Próprio, de forma segregada, por ação de cada 

espécie e classe 

 

O montante global dos dividendos foi de R$ 1.429.180,93 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove 
mil, cento e oitenta reais e noventa e três centavos), o que representa R$ 28,127577 por ação 
ordinária e R$ 39,866967 por ação preferencial. 
 

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

 

O pagamento dos dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 será 

realizado até dia 27/06/2018, por meio de cheque. 

 

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio 

 

Não houve. 

 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para 

identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento 

 

A declaração dos dividendos tem como base de cálculo a posição acionária final de 27/04/2017.  

 

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros 

apurados em balanços semestrais ou em períodos menores 

 

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados 

 

Não houve. 

 

b. Informar a data dos respectivos pagamentos 

 

Não houve.  

 



 

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe 

 

a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores 

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores  

 

Em R$ Mil 

Exercício Social 

Encerrado em 

31.12.2017 

Exercício Social 

Encerrado em 

31.12.2016 

Exercício Social 

Encerrado em 

31.12.2015 

Lucro Líquido 

Ajustado 
10.745.721 11.470.595 8.378.682 

Dividendos 

Distribuídos 
1.429.181 1.525.589 1.114.365 

% dividendos 

distribuídos /lucro 

líquido ajustado 

14% 14% 14% 

 

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal 

 

a. Identificar o montante destinado à reserva legal 

 

Em 2017, foi destinado à constituição da reserva legal o montante de R$ 537.286,07 (quinhentos e 

trinta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos). 

 

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 

 

Nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, alterada, e do artigo 26, “a” do Estatuto Social da 

Companhia, foram aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não 

excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.  

 

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos: 

 

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos: 

 



 

Os acionistas preferencialistas têm direito de receber dividendo fixo de 8% (oito por cento) do lucro 

líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores 

especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os incisos 

II e III do mesmo dispositivo legal. 

 

b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou 

mínimos 

 

Sim. 

 

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa 

 

Não. 

 

d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações 

preferenciais 

 

O valor global dos dividendos das ações preferenciais é de R$ 816.674,82 (oitocentos e dezesseis mil, 

seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). 

 

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe 

 

Cada ação preferencial receberá R$ 39,866967 a título de dividendos.       

 

10. Em relação ao dividendo obrigatório 

 

a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto: 

 

O Estatuto Social da Companhia prevê a distribuição de 8% do lucro líquido, feitas as amortizações e 

depreciações legais, para os acionistas portadores de ações preferenciais e 6% do lucro líquido, feitas 

as amortizações e depreciações legais, para os portadores de ações ordinárias.  

 

b. Informar se ele está sendo pago integralmente: 



 

 

Sim. 

 

c. Informar o montante eventualmente retido: 

 

Não houve retenção do dividendo obrigatório.  

 

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia: 

a. Informar o montante da retenção 

b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive, 

aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos 

c. Justificar a retenção dos dividendos 

 

Não houve retenção do dividendo obrigatório.  

 

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências: 

a. Identificar o montante destinado à reserva 

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa 

c. Explicar porque a perda foi considerada provável 

d. Justificar a constituição da reserva 

 

Não houve destinação de resultado para a reserva de contingências. 

 

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar: 

a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar 

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva 

 

Não houve destinação de resultado para a reserva de lucros a realizar. 

 

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias: 

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 

 

A Reserva para Aumento de Capital está estabelecida no artigo 26, “e”, do Estatuto Social. 



 

 

b. Identificar o montante destinado à reserva: 

 

O montante destinado à Reserva para Aumento de Capital foi de R$ 8.779.254,30 (oito milhões, 

setecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos). 

 

c. Descrever como o montante foi calculado: 

 

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. 

 

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital: 

a. Identificar o montante da retenção 

b. Fornecer cópia do orçamento de capital 

 

Não houve retenção de lucros prevista em orçamento de capital. 

 

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais: 

a. Informar o montante destinado à reserva 



 

b. Explicar a natureza da destinação 

 

Não houve destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais. 



 

ANEXO III 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

 

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

(Item 13 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 481/2009) 

 

13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

 

13.1. Política ou Prática de Remuneração do Conselho de Administração, Diretoria, Conselho 

Fiscal e Comitês. 

 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria é 

determinada anualmente, de forma global, pela Assembleia Geral Ordinária, sendo que atualmente 

os administradores, em conjunto, receberão, até a próxima Assembleia Geral ordinária, uma 

remuneração mensal, global, de até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 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 determinando 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 limite acima 

mencionado. 

 

Não existem na Companhia comitês remunerados, e, tampouco, Conselho Fiscal instalado. 

 

a. 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 seu 

desempenho e nível de maturidade no cargo; e  

 

• atrair e reter profissionais qualificados que contribuam para o crescimento da 

Empresa 

 

b. composição da remuneração, indicando: 

 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles; 

 

Os administradores recebem apenas remuneração fixa mensal por meio de pró-labore, cujo objetivo 

é refletir sua contribuição aos negócios da Companhia. 

 

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total; 

 

Função Pró Labore Total 

Conselho de Administração 100% 100% 

Diretoria Executiva 100% 100% 

 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração;  

 

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. 

 

iv. razões que justificam a composição da remuneração. 

 

Nossos profissionais são remunerados de acordo com a responsabilidade do cargo, nível de 

competência e práticas de mercado. 

 



 

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de 

cada elemento da remuneração 

 

Competências técnicas e comportamentais.  

 

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

 

Está em processo de implantação uma ferramenta de avaliação de desempenho que dará subsídio 

para promoções, méritos, remunerações variáveis e processo sucessório. 

 

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos nossos interesses de curto, médio e 

longo prazo 

 

Nossa política procura estabelecer remuneração competitiva, que permita atrair, reter e motivar os 

profissionais com maior destaque, a fim de que a Companhia possa cumprir seus objetivos 

estratégicos a curto, médio e longo prazo. 

 

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos 

ou indiretos 

 

Os membros do nosso Conselho de Administração e da Diretoria Executiva não recebem 

remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos por nossa 

subsidiária, controlada e/ou controladora. 

 

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do nosso controle societário  

 

Não existe na Companhia qualquer remuneração ou vinculado à ocorrência de determinado evento 

societário. 

 

13.2 Remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o 

exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal  

 



 

 

Remuneração prevista para o exercício de 2018, em curso 

 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Número de Membros 05 03 0 08 

Remuneração Fixa Anual 

(em R$) 
1.500.000,00 1.760.000,00 N/A 3.260.000,00 

Salário / Pró-labore 1.500.000,00 1.760.000,00 N/A 3.260.000,00 

Benefícios diretos e indiretos N/A N/A N/A N/A 

Participação em Comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Remuneração Variável N/A N/A N/A N/A 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação nos resultados N/A N/A N/A N/A 

Participação em Reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pela cessação do 

exercício do cargo 
N/A N/A N/A N/A 

Remuneração baseada em 

ações 
N/A N/A N/A N/A 

Valor anual da remuneração 1.500.000,00 1.760.000,00 N/A 3.260.000,00 

Total da remuneração 1.500.000,00 1.760.000,00 N/A 3.260.000,00 

 

 

 

 

 



 

Remuneração reconhecida no Resultado dos 03 (três) últimos exercícios sociais 

 

2017 

 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Número de Membros 05 03 0 08 

Remuneração Fixa Anual 

(em R$) 
1.161.000,00 2.152.666,68 N/A 3.313.666,68 

Salário / Pró-labore 1.161.000,00 2.152.666,68 N/A 3.313.666,68 

Benefícios diretos e indiretos N/A N/A N/A N/A 

Participação em Comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Remuneração Variável N/A N/A N/A N/A 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação nos resultados N/A N/A N/A N/A 

Participação em Reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pela cessação do 

exercício do cargo 
N/A N/A N/A N/A 

Remuneração baseada em 

ações 
N/A N/A N/A N/A 

Valor anual da remuneração 1.161.000,00 2.152.666,68 N/A 3.313.666,68 

Total da remuneração 1.161.000,00 2.152.666,68 N/A 3.313.666,68 

 

 

 

 



 

2016 

 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Número de Membros 03 03 0 06 

Remuneração Fixa Anual 

(em R$) 
624.000,00 1.464.000,00 N/A 2.088.000,00 

Salário / Pró-labore 624.000,00 1.464.000,00 N/A 2.088.000,00 

Benefícios diretos e indiretos N/A N/A N/A N/A 

Participação em Comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Remuneração Variável N/A N/A N/A N/A 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação nos resultados N/A N/A N/A N/A 

Participação em Reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pela cessação do 

exercício do cargo 
N/A N/A N/A N/A 

Remuneração baseada em 

ações 
N/A N/A N/A N/A 

Valor anual da remuneração 624.000,00 1.464.000,00 N/A 2.088.000,00 

Total da remuneração 624.000,00 1.464.000,00 N/A 2.088.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015 

 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Número de Membros 03 03 0 06 

Remuneração Fixa Anual 

(em R$) 
624.000,00 1.340.000,00 N/A 1.964.000,00 

Salário / Pró-labore 624.000,00 1.340.000,00 N/A 1.964.000,00 

Benefícios diretos e indiretos N/A N/A N/A N/A 

Participação em Comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Remuneração Variável N/A N/A N/A N/A 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação nos resultados N/A N/A N/A N/A 

Participação em Reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pela cessação do 

exercício do cargo 
N/A N/A N/A N/A 

Remuneração baseada em 

ações 
N/A N/A N/A N/A 

Valor anual da remuneração 624.000,00 1.340.000,00 N/A 1.964.000,00 

Total da remuneração 624.000,00 1.340.000,00 N/A 1.964.000,00 

 

 

 

 



 

13.3 Remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o exercício social 

corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal: 

 

Não aplicável. 

 

13.4 Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria 

estatutária em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente: 

 

Não aplicável. 

 

13.5 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos 

exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da 

diretoria estatutária: (a) órgão; (b) número de membros; (c) em relação a cada outorga de opções de 

compra de ações; (i) a data de outorga; (ii) quantidade de opções outorgadas; (iii) prazo para que as 

opções se tornem exercíveis; (iv) prazo máximo para exercício das opções; (v) prazo de restrição à 

transferência das ações; (vi) preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos 

de opções: (I) em aberto no início do exercício social; (II) perdidas durante o exercício social; (III) 

exercidas durante o exercício social; (IV) expiradas durante o exercício social; (d) valor justo das 

opções na data de outorga; (e) diluição potencial em caso de exercício de todas as opções 

outorgadas. 

 

Não aplicável. 

 

13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao 

final do último exercício social: (a) órgão; (b) número de membros; (c) em relação as opções não 

exercíveis; (i) quantidade; (ii) data que se tornarão exercíveis; (iii) prazo máximo para exercício das 

opções; (iv) prazo de restrição à transferência das ações; (v) prazo médio ponderado de exercício; (vi) 

valor justo das opções no último dia do exercício social; (d) em relação às opções exercíveis; 

(I)quantidade; (II) prazo máximo para exercício das opções; (III) prazo de restrição à transferência das 

ações; (IV) preço médio ponderado de exercício; (V) valor justo das opções no último dia do exercício 

social; (VI) valor justo do total das opções no último dia do exercício social. 

 

Não aplicável. 



 

 

13.7  Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em 

ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais: (a) 

órgão; (b) número de membros; (c) número de membros remunerados; (d) em relação às 

opções exercidas informar: i. número de ações; ii. preço médio ponderado de exercício; iii. 

valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às 

opções exercidas; (e). em relação às ações entregues informar: i. número de ações; ii. preço 

médio ponderado de aquisição; iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor 

de mercado das ações adquiridas. 

 

Não aplicável. 

 

13.8 Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 

(inclusive método de precificação do valor das ações e das opções), indicando: (a) modelo de 

precificação; (b) dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 

ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos 

esperados e a taxa de juros livre de risco; (c) método utilizado e as premissas assumidas para 

incorporar os efeitos esperados do exercício antecipado; (d) forma de determinação da volatilidade 

esperada; (e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor 

justo. 

 

Não aplicável. 

 

13.9 Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores 

mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou 

indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de 

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de 

encerramento do último exercício social: 

 

 Ações Ordinárias Ações Preferênciais 

Marcelo de Carvalho 1 - 

 

 



 

13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de 

administração e aos diretores estatutários, incluir as seguintes informações: (a) órgão; (b) número de 

membros; (c) nome do plano; (d) quantidade de administradores que reúnem as condições para se 

aposentar; (e) condições para se aposentar antecipadamente; (f) valor atualizado das contribuições 

atualizadas no plano de previdência até o encerramento do último exercício social, descontada a 

parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores; (g) valor total acumulado 

das contribuições realizadas durante o último exercício social, descontada a parcela relativa a 

contribuições feitas diretamente pelos administradores; e (h) se há possibilidade de resgate 

antecipado e quais as condições. 

 

Não aplicável. 

 

13.11 Remuneração Média do Conselho de Administração e da Diretoria relativa aos últimos três 

exercícios sociais. 

 

Vide item 13.2 

 

13.12 Descrição dos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 

estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 

destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para a 

Companhia. 

 

Não aplicável. 

 

13.13 Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia 

referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal 

que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas 

regras contábeis que tratam desse assunto. 

 

 

 

 

 



 

2017 

 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 05 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada 

aos Controladores 
02 01 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no 

exercício 

 

1.161.000,00 

 

2.152.666,68 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a 

partes relacionadas ao controlador no órgão 

no exercício 

480.000,00 600.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 41,35% 27,88% N/A 

 

2016 

 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 03 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada 

aos Controlares 
01 02 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no 

exercício 
624.000,00 1.464.000,00 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a 

partes relacionadas ao controlador no órgão 

no exercício 

540.000,00 924.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 86,53% 63,11% N/A 

 

 



 

2015 

 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 03 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada 

aos Controladores 
01 02 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no 

exercício 
624.000,00 1.340.000,00 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a 

partes relacionadas ao controlador no órgão 

no exercício 

540.000,00 800.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 86,53% 59,70% N/A 

 

 

13.14 Valores reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de membros do 

conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por 

qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de 

consultoria ou assessoria prestados. 

 

Não aplicável. 

 

13.15  Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob 

controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração de membros do conselho de 

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados por órgão, 

especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos. 

 

Não aplicável. 

 

13.16 Outras informações que a Companhia julgue relevantes. 

 

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 



 

ANEXO IV 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

 

PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA 

(Anexo 14 da Instrução CVM nº 481/2009) 

 

1. Informar o valor do aumento e do novo capital social 

 

A administração propõe seja o capital social integralizado da Companhia aumentado em R$ 

8.779.254,30 (oito milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 

e trinta centavos), passando, pois, de R$ 105.674.699,07 (cento e cinco milhões, seiscentos e 

setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos), para R$ 114.453.953,37 

(cento e quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e três 

reais e trinta e sete centavos). 

 

2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures em ações; (b) 

exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou 

reservas; ou (d) subscrição de novas ações. 

 

O aumento de capital será realizado mediante a capitalização dos lucros da Companhia, alocados 

em Reserva de Capital. 

 

3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e 

econômicas 

 

O aumento de capital tem por objetivo fortalecer a estrutura de capital da Companhia e viabilizar 

os investimentos necessários para o desenvolvimento de novos empreendimentos. 

 

 

 



 

4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável 

 

A Companhia não possui conselho fiscal instalado. 

 

5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações 

 

a. Descrever a destinação dos recursos 

b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe 

c. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem 

emitidas 

d. Informar se a subscrição será pública ou particular 

e. Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal 

como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão 

ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando 

esses montantes já forem conhecidos 

f. Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua 

fixação deve ser delegada ao conselho de administração, nos casos de 

distribuição pública 

g. Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem 

valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de 

capital 

h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, 

sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento 

i. Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, 

pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha 

j. Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao 

valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi 

determinado 

k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço 

de emissão 

l. Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia 

nos mercados em que são negociadas, identificando: 

 



 

i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos  

ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) 

anos 

iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) 

meses 

iv. Cotação média nos últimos 90 dias 

m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos 

últimos 3 (três) anos 

n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão 

o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações 

emitidas 

p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas 

ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito 

q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras 

r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso 

haja previsão de homologação parcial do aumento de capital 

s. Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em 

bens 

i. Apresentar descrição completa dos bens 

ii. Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da 

companhia e o seu objeto social 

iii. Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível 

 

Conforme mencionado no item 2 acima, o aumento de capital será realizado mediante a 

capitalização dos lucros da Companhia. 

 

6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas 

 

a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou 

distribuição de novas ações entre os acionistas 

 

O aumento de capital implicará alteração no valor nominal das ações, ordinárias e 

preferenciais, que, de R$ 2.356,18 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e 



 

dezoito centavos) passará a ser de R$ 2.551,93 (dois mil, quinhentos e cinquenta e 

um reais e noventa e três centavos).    

 

b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem 

modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal 

 

Não aplicável. Conforme explicitado no item (a) acima, o aumento de capital 

implicará no aumento do valor nominal das ações já existentes da Companhia. 

 

c. Em caso de distribuição de novas ações 

i. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe 

ii. Informar o percentual que os acionistas receberão em ações 

iii. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem 

emitidas 

iv. Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que 

os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 

1995 

v. Informar o tratamento das frações, se for o caso 

 

Não aplicável. Conforme explicitado no item (a) acima, o aumento de capital implicará 

no aumento do valor nominal das ações já existentes da Companhia. 

 

d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976 

 

Não aplicável.  

 

e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, 

quando cabível 

 

Não aplicável.  

 

 

 



 

7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures em ações ou por exercício de 

bônus de subscrição 

  

a. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe 

b. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas 

 

Não aplicável. Conforme explicitado no item 6, letra (a), acima, o aumento de capital 

implicará no aumento do valor nominal das ações já existentes da Companhia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

 

ELEIÇÃO DE ADMINISTRADORES 

(Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme Instrução CVM nº 481/2009) 

 

12.5/6. Informações sobre os Administradores e Membros do Conselho Fiscal. 

 

Conselho de Administração 

 

Nome Idade Profissão CPF/Passaporte Cargo 
Data de 

Eleição 
Data da Posse 

Prazo do 

Mandato 

Outros 

Cargos 

Eleito pelo 

Controlador 

Percentual de 
Participação 

Adriana Maria 

de Faria Dias 

Correa 

66 Empresária 674.855.708-97 Conselheira 07/03/2017 07/03/2017 3 anos N/A Sim N/A 

Maria Stella 

Gonçalves de 

Faria 

55 Empresária 419.710.196.-15 Conselheira 07/03/2017 07/03/2017 3 anos N/A Sim N/A 

Leonardo de 

Faria Sabino 
36 

Engenheiro 

Civil 
050.005.076-73 Conselheiro 07/03/2017 07/03/2017 3 anos N/A Sim N/A 

Oswaldo Borges 

da Costa Netto 
45 Empresário 746.140.706-63 Conselheiro 07/03/2017 07/03/2017 3 anos N/A Sim N/A 

Marcelo de 

Carvalho 
60 Contador 372.075.396-49 Conselheiro 07/03/2017 07/03/2017 3 anos N/A Sim 

 
1 

 

Diretoria 

 

Nome Idade Profissão CPF/Passaporte Cargo 
Data de 

Eleição 
Data da Posse 

Prazo do 

Mandato 

Outros 

Cargos 

Eleito pelo 

Controlador 

Percentual de 
Participação 

Maria Beatriz 

de Faria Borges 

da Costa 

67 Empresária 132.676.716-04 
Diretora 

Administrativa 
27/04/2018 27/04/2018 1 ano N/A Sim N/A 

Ronaldo de 

Oliveira 
70 Administrador 033.242.577-00 

Diretor 

Comercial 
27/04/2018 27/04/2018 1 ano N/A Sim N/A 



 

Bruno Silveira 

Kroeber Volpini 
37 Administrador 013.041.056-01 

Diretor 

Financeiro e 

Relações com 

Investidores 

27/04/2018 27/04/2018 1 ano N/A Sim N/A 

 

Conselho Fiscal 

 

Atualmente, a Companhia não tem um Conselho Fiscal instalado. 

 

12.7. Informações sobre os Comitês da Companhia. 

 

Na data desta Proposta da Administração, não existe comitê constituído na Companhia. 

 

12.8. Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal 

 

 a) currículos, incluindo: (i) principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, 

indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes ao cargo, atividade principal da empresa na 

qual tais experiências ocorreram destacando as sociedades ou organizações que integram (I) o grupo 

econômico da companhia, ou (II) de sócios com participação direta ou indireta, igual ou superior a 5% 

de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia; (ii) indicação de todos os 

cargos de administração que ocupe ou tenham ocupado em companhias abertas 

 
Conselho de Administração 
 

Nome Principais experiências profissionais   Cargos ocupados em companhias abertas 

Adriana Maria de 

Faria Dias Correa 

Empresária, é sócia da Administradora IRFA Ltda. Desde 1999, 
formada no PDA – Parceria Para o Desenvolvimento do 
Acionista e Família Empresária, pela Fundação Dom Cabral. 

Integrante do Conselho de Administração da 
Minasmáquinas S/A 

Maria Stella 

Gonçalves de Faria 

Empresária, é sócia da Administradora IRFA Ltda. Desde 1999, 
formada no PDA – Parceria Para o Desenvolvimento do 
Acionista e Família Empresária, pela Fundação Dom Cabral. 

Integrante do Conselho de Administração da 
Minasmáquinas S/A 

Leonardo de Faria 

Sabino 

Empresário, é sócio da Administradora IRFA Ltda., desde 
01/07/2014, sócio da SLF Engenharia Ltda., graduado em 
engenharia civil pela Universidade FUMEC. 
 

Integrante do Conselho de Administração da 
Minasmáquinas S/A 

Oswaldo Borges da 

Costa Netto 

Empresário, é sócio da empresa Black Rock Minérios Ltda., 
diretor comercial da Minasmáquinas Automóveis Ltda., desde 
01/06/1999.  

Integrante do Conselho de Administração da 
Minasmáquinas S/A 

Marcelo de Carvalho 

Bacharel em Ciências Contábeis pela UNA – 
União de Negócios e Administração, participou em abril de 
1993 da criação da empresa Minasmáquinas Administradora 
de Consórcios Ltda., da qual é Diretor desde aquela data. 
Membro do Conselho de Administração da Bamaq S.A – 
Bandeirantes Máquinas e Equipamentos.  

Integrante do Conselho de Administração da 
Minasmáquinas S/A 

 



 

Diretoria 
 

Nome Principais experiências profissionais   Cargos ocupados em companhias abertas 

Maria Beatriz de 
Faria Borges da 

Costa 

Empresária, é sócia da Administradora IRFA Ltda. Desde 1999, 
formada no PDA – Parceria Para o Desenvolvimento do 
Acionista e Família Empresária, pela Fundação Dom Cabral. 

Diretora Administrativa  

Bruno Silveira 
Kroeber Volpini 

Bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, 
mestre em administração pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais/Fundação Dom Cabral, foi diretor 
executivo da Ernst & Young Assessoria Empresaria Ltda., foi 
diretor de administração e finanças e relação com 
investidores da Cia. de Desenvolvimento de Minas Gerais de 
2011 a 2015. 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da 
Minasmáquinas S.A 

Ronaldo de Oliveira 

Graduado em administração de empresas pela Universidade 
do Estado do Maranhão, foi diretor comercial adjunto da 
Minasmáquinas S/A de 1993 a 1999, e diretor geral da 
Cardiesel Caminhões Ltda. 

Diretor Comercial 

 

Conselho Fiscal 

 

Atualmente, a Companhia não tem um Conselho Fiscal instalado. 

 

b) Ocorrência de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 cinco 

anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da 

CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 

administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou 

comercial qualquer 

 

Não aplicável. 

 

12.9 Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existente entre: 

 

a) administradores da Companhia 

 

Não aplicável. 
 

b) administradores da Companhia e administradores de controladas diretas ou indiretas da 

Companhia 

 

Não aplicável. 

 



 

c) administradores da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas e controladores diretos 

ou indiretos da Companhia 

 

Maria Beatriz de Faria Borges da Costa, diretora da Companhia, é cotista da controladora indireta 

SISFAR Participações S.A., e irmã de Adriana Maria de Faria Dias Corrêa e Maria Stella Gonçalves de 

Faria.  

 

Maria Beatriz de Faria Borges da Costa, diretora da Companhia, é cotista da controladora direta 

Minasmáquinas Participações Ltda., e irmã de Adriana Maria de Faria Dias Corrêa e Maria Stella 

Gonçalves de Faria.  

 

d) administradores da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas 

da Companhia. 

 

Maria Beatriz de Faria Borges da Costa, diretora da Companhia, é irmã de Adriana Maria de Faria Dias 

Corrêa, administradora da Minasmáquinas Participações Ltda.  

 

12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos 

exercícios sociais, entre administradores da companhia e: 

 

a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia 

 

Vide item 12.5/6 acima. 
 

b) controlador direito ou indireto da Companhia 

 

Vide item 12.5/6 acima. 
 

c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras, ou 

controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes 

 

Não aplicável. 

 

 



 

ANEXO VI 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL  

(Artigo 11 da Instrução CVM nº 481/2009) 

 

Nos termos do artigo 11 da Instrução CVM nº 481/2009, a administração propõe a alteração e 

consolidação do Estatuto Social, considerando as deliberações sobre a proposta de aumento do 

capital social e proposta de aumento do limite do capital autorizado, já devidamente atendidos o 

artigo 12 e o anexo 14 da Instrução CVM 481/09. 

 

I - Cópia do estatuto social contendo, em destaque, as alterações propostas. 

 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE:31300041727 

Companhia Aberta 

 

ESTATUTO SOCIAL 

CONSOLIDADO 

 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO 

 

Art. 1º - Sob a denominação de MINASMÁQUINAS S/A, já constituída uma sociedade por ações, que 

se regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis a espécie. 

 

Art. 2º - A sociedade tem sede e foro na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, Km 02 da BR 

381 – “Rodovia Fernão Dias”, nº 2211, Bairro Bandeirantes, podendo por deliberação da Diretoria, 

manter filiais, agências ou representantes em qualquer cidade do país ou exterior. 

 

Art. 3º - Constitui objetivo da Sociedade, a representação e o comércio de máquinas, equipamentos 

e veículos, a importação e exportação de equipamentos e acessórios dos mesmos ramos, a prestação 

de serviços em veículos novos e usados, podendo, ainda, participar de outras sociedades. 

 



 

Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 

 

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES 

 

Art. 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 114.453.953,37 

(cento e quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e 

trinta e sete centavos), representado por 22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) 

ações ordinárias, nominativas, escriturais, de valor nominal de R$ 2.551,93 (dois mil, quinhentos e 

cinquenta e um reais e noventa e três centavos), cada uma e 22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e 

vinte e cinco) ações preferenciais, nominativas, escriturais, de valor nominal de R$ 2.551,93 (dois mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três 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$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), incluídas as ações ordinárias e preferenciais 

já emitidas, respeitada a proporção entre as ações já existentes. 

 

Parágrafo 2º - O Conselho de Administração, observadas as prescrições legais, promoverá a oportuna 

emissão e colocação, no todo ou em parte, das remanescentes ações do capital autorizado, em 

ambas as classes, assegurado, por aviso publicado na imprensa, o direito de preferência dos 

acionistas, na proporção das ações possuídas. 

 

Parágrafo 3º - Na subscrição em dinheiro, a entrada inicial obedecerá as prescrições legais e/ou 

normativas em vigor, devendo as ações serem integralizadas, no máximo, em cinco (5) chamadas, 

dentro do prazo de até doze (12) meses, com uma entrada mínima de quinze por cento (15%) do 

valor do capital subscrito, ressalvada, porém, a hipótese de integralização no ato, quando a 

subscrição resultar de captação de recursos de terceiros, na forma do Decreto-Lei nº 157/67 e de 

outros textos legais. 

 

Art. 6º - As ações preferenciais não poderão ser convertidas em ordinárias e não têm o direito de 

voto, sendo-lhes garantido, entretanto, sobre o lucro de cada exercício social, o direito de perceber, 

em primeiro lugar, o dividendo mínimo de oito por cento (8%) ao ano, cumulativo, bem assim de 

participar de quaisquer vantagens, bonificações ou dividendos suplementares que foram distribuídos 

as ações ordinárias. 

 

Art. 7º- Cada ação ordinária dá direito a um (1) voto nas deliberações da Assembléia Geral. 

 

Art. 8º - A Sociedade deverá efetuar, dentro de quinze (15) dias contados da data de apresentação 

de pedido de acionistas, os atos de registro, averbação ou transferência de ações, bem como 

desdobramento de títulos múltiplos, pelos quais cobrará até o máximo do preço do respectivo custo. 



 

 

Art. 9º - Fica facultado a sociedade suspender, por período que não ultrapasse, cada um, quinze (15) 

dias consecutivos, nem o total de noventa (90) dias durante o ano, os serviços de transferência, 

conversão e desdobramento de certificados de ações. 

 

CAPÍTULO III - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 10º - A Sociedade terá um Conselho de Administração composto de três (3) a nove (9) membros, 

eleitos pela Assembléia Geral, dentre os acionistas, residentes no país, com mandato de três (3) 

anos, podendo serem reeleitos. O Conselho de Administração terá um Presidente, a ser escolhido 

pelos respectivos membros, dentre um de seus integrantes. 

 

Parágrafo 1º - A investidura dos membros do Conselho de Administração se fará por termo lavrado 

no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. 

 

Parágrafo 2º - Os Conselheiros eleitos terão a remuneração fixada pela Assembléia Geral. 

 

Parágrafo 3º- O Conselho de Administração reunir-se-á quando convocado pelo Presidente. 

 

Parágrafo 4º - O Conselho de Administração, cujas deliberações serão tomadas por maioria de votos, 

terá suas reuniões convocadas, instaladas e presididas pelo Presidente, ao qual caberá, no caso de 

empate nas deliberações, o voto de qualidade. 

 

Parágrafo 5º - No caso de vaga ou impedimento temporário de qualquer Conselheiro, caberá ao 

Presidente designar o substituto dentre um dos acionistas da Sociedade. O substituto designado 

exercerá o cargo no caso de vaga, até o término do mandato do substituído e, no caso de 

impedimento temporário, até que cessem os motivos de tal impedimento. 

 

Parágrafo 6º - Além dos casos de renúncia, morte e interdição, será considerado vago o cargo de 

Conselheiro que, sem motivo justificado, a critério dos demais Conselheiros, ou sem estar 

devidamente licenciado, deixar de comparecer a mais de duas reuniões. 

 

Art. 11º - Compete ao Conselho de Administração: 

 

a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade, delimitando, orientando e fiscalizando o 

exato cumprimento e desenvolvimento do objetivo social, examinando a qualquer tempo os 

livros e papéis da Sociedade e solicitando à Diretoria os dados e informações pertinentes; 

b) eleger e destituir os Diretores da Sociedade; 

c) na pessoa de seu Presidente, convocar, instalar e presidir as assembléias gerais da Sociedade; 

d)  solicitar informações à Diretoria sobre contratos ou via de celebração e quaisquer atos; 



 

e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

f) apresentar à Assembléia Geral os relatórios de cada exercício, os balanços e as contas de 

lucros e perdas, propondo a destinação do lucro líquido, inclusive com fixação do dividendo, 

respeitando o mínimo assegurado aos acionistas; 

g) formular e submeter quaisquer propostas de alteração do presente estatuto à deliberação de 

Assembléia Geral; 

h) sugerir à Diretoria a adoção de normas gerais de administração e racionalização e opinar, 

quando convocado pela Diretoria, acerca da implantação de métodos de trabalhos; 

i) autorizar a compra e venda e a instituição de ônus reais relativos a bens que não constituem 

objeto do comércio da Sociedade; 

j) autorizar a participação da Sociedade no capital de outras empresas bem como alienação de 

quotas e de outros títulos respectivos de participação societária; 

l) autorizar a contratação de financiamentos internos e/ou externos para certa e determinada 

finalidade, com vinculação, total ou parcial do patrimônio social; 

m) autorizar a Sociedade a adquirir as próprias ações, observados os preceitos de lei. 

 

CAPÍTULO IV - DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

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 

continuarão no exercício de seus cargos até a posse dos eleitos em substituição. 

 

Parágrafo 1º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, ocorrendo a investidura no cargo, 

após satisfeitas as exigências legais, mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reuniões 

da Diretoria, ficando o Diretor eleito com direito a remuneração fixada pela assembléia geral. 

 

Parágrafo2º - A Diretoria se reunirá sempre que convocada por qualquer de seus Diretores, cujas 

reuniões serão presididas pelo Diretor-Administrativo, com as respectivas deliberações sendo 

tomadas pela maioria dos votos e, no caso de empate, cabendo ao mesmo Diretor-Administrativo o 

voto de qualidade. 

 

Parágrafo 3º - No caso de vaga ou impedimento temporário de qualquer Diretor, o Conselho de 

Administração designará outro Diretor para acumular as funções, ou mesmo terceiro, acionista ou 

não, para o substituto. O substituto exercerá o cargo, no caso de vaga, até o término do mandato do 

substituído, e no caso de impedimento temporário, até que cessem os motivos de tal impedimento. 

 



 

Parágrafo 4º - Além dos casos de renúncia, morte ou interdição, será considerado vago o cargo do 

Diretor que, sem motivo justificado, a critério do Conselho de Administração, ou sem estar 

devidamente licenciado, deixar de exercer suas funções por mais de trinta (30) dias consecutivos. 

 

Art. 13º - É expressamente vedado o uso ou emprego da denominação social sob qualquer pretexto 

ou modalidade, ou a assunção de obrigações, seja em favor de qualquer dos acionistas ou de 

terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e cauções de favor, em operações 

ou negócios estranhos ao interesse social, ressalvado, entretanto, o disposto no parágrafo 1º abaixo. 

 

Parágrafo 1º - Fica facultado à Sociedade prestar avais, endossos, fianças e cauções, exclusivamente 

em favor das empresas que compõem o grupo econômico do qual faz parte, desde que as operações 

ou negócios realizados sejam do interesse do referido grupo econômico.  

 

Art.14º - A Diretoria tem as atribuições e os poderes que a lei lhe confere para assegurar as 

atividades da Sociedade, ressalvados os poderes e competências privativas do Conselho de 

Administração. 

 

Art. 15º - Os atos e contratos de qualquer natureza, que importem em responsabilidade da 

Sociedade, somente a obrigarão e terão validade quando assinados por dois Diretores, um deles 

preferivelmente, o Diretor Administrativo. 

 

Parágrafo Único– A Diretoria poderá contratar procuradores “ad negocia”, com poderes específicos 

no mandato, sempre com vigência temporária, podendo as procurações “ad judicia”, serem 

outorgadas por prazo indeterminado. 

 

Art. 16º- Compete ao Diretor Comercial: 

 

a) representar a Sociedade, isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 

b) representar a Sociedade, isoladamente, em suas relações com terceiros, inclusive perante as 

repartições públicas; 

c) constituir, juntamente como Diretor Administrativo, procuradores“adjudícia” e “ad negocia”; 

d) encarregar-se da parte de relações públicas; 

e) dirigir os setores de serviços prestados pela Sociedade, de comercialização de unidade e 

peças; 

f) exercer, quando autorizado pela Diretoria, cumulativamente as funções do Diretor-

Financeiro. 

 

Art. 17º - Compete ao Diretor Financeiro: 

 

a) controlar as aplicações e disponibilidades da Sociedade; 



 

b) traçar a política de prazos, de vendas e compras, juntamente com o Diretor-Comercial; 

c) manter rigoroso controle dos recebimentos e pagamentos da Sociedade; 

d) orientar e manter sob controle o sistema contábil da Sociedade; 

e) conceder créditos, ouvido o Diretor-Comercial; 

f) representar a Sociedade junto a Bancos e entidades financeiras em geral; 

g) representar a Sociedade, isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 

h) representar a Sociedade, isoladamente, em suas relações com terceiros, inclusive perante as 

repartições públicas. 

 

Art.18º - Compete ao Diretor Administrativo: 

 

a) presidir as reuniões da Diretoria; 

b) dirigir o Departamento do Pessoal e juntamente com o Diretor da área, admitir e dispensar 

empregados, fixando-lhes as remunerações; 

c) zelar pelo patrimônio móvel da Sociedade; 

d) representar a Sociedade, isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 

e) representar a sociedade, isoladamente, em suas relações com terceiros, inclusive perante as 

repartições públicas;  

f) juntamente com o Diretor Financeiro, elaborar e cumprir o programa orçamentário da 

Sociedade; 

g)  em conjunto, ainda com o Diretor Comercial, estabelecer o programa de publicidade da 

Sociedade; 

h) juntamente com o Diretor Financeiro, conforme o caso, promover a racionalização de 

serviços; 

i) praticar quaisquer atos que não sejam privativos ou especificamente atribuídos aos demais 

Diretores. 

 

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. 



 

 

CAPÍTULO V - DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Art. 21º - A Assembléia Geral se reunirá, ordinariamente, em um dos quatro (4) meses seguintes ao 

término do exercício social e, extraordinariamente, nos casos legais, guardado sos preceitos de 

direito nas respectivas convocações. 

 

Art. 22º - A Assembléia Geral será convocada, instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de 

Administração, que escolherá dentre os acionistas presentes, um ou mais secretários. As atividades 

ora referidas poderão ser delegadas na pessoa de um Conselheiro ou de um Diretor. 

 

Parágrafo 1º - Somente serão admitidos a votar os acionistas cujas ações tenham sido transferidas e 

registradas no livro próprio da Sociedade até as 17:00 horas de cinco (5) dias antes da primeira 

convocação. 

 

Parágrafo2º - Para tomar e votar nas assembléias gerais, os procuradores e representantes legais dos 

acionistas, deverão apresentar a Sociedade, em sua sede, até as 17:00 horas de cinco (5) dias antes 

da reunião, os documentos comprobatórios de sua qualidade. 

 

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 23º - A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de no mínimo três (3) e no máximo cinco 

(5) membros e suplentes em igual número, acionistas ou não,o qual somente será instalado por 

deliberação da Assembléia Geral nos casos previstos no parágrafo 2º do Artigo 161 da Lei nº 

6.404/76, e seu funcionamento irá apenas até a primeira Assembléia Geral ordinária após a sua 

instalação. 

 

Art. 24º - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá seus membros substituídos nos 

respectivos impedimentos, ou faltas, ou em caso de vaga nos cargos correspondentes, pelos 

suplentes na ordem de suas eleições e os honorários dos membros efetivos serão fixados pela 

Assembléia Geral que os eleger. 

 

CAPÍTULO VII - DO BALANÇO, LUCROS E SUA DESTINAÇÃO 

 

Art. 25º - O exercício social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro de cada ano. 

 

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. 

 

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. 

 

Parágrafo 2º - 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. 

 

CAPÍTULO VIII - DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Art. 27º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembléia 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 acionistas de 

acordo com o disposto nos artigos 23º e 24º do Estatuto Social. 

 

Contagem, 27 de abril de 2018. 

 

____________________________________ 

MINASMÁQUINAS PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 

 

 

 



 

II – relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e analisando os seus 

efeitos jurídicos e econômicos. 

Não aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

 

CONTEÚDO DO BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA 

(Anexo 21-F da Instrução CVM nº 481/2009) 

 

1. Nome:  

 

2. CNPJ ou CPF do acionista:  

 

3. Orientações de preenchimento:  

O Boletim de Voto Eletrônico pode ser preenchido a mão ou por meio digital, contudo deve ser 

assinado pelo acionista, com firma reconhecida em cartório. 

 

4. Orientações de entrega:  

O Boletim de Voto à Distância deve ser entregue à Companhia em até 07 (sete) dias antes da data da 

Assembleia, podendo ser entregue diretamente em sua sede, pessoalmente, por correio postal ou 

eletrônico, e deve estar devidamente assinado pelo acionista, com firma reconhecida em cartório.   

A companhia não disponibiliza sistema eletrônico de participação à distância, nem fóruns ou páginas 

na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas 

sobre as pautas das assembleias.  

 

5. Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje 

entregar o documento diretamente à companhia:  

diretoria@minasmaquinas.com.br  

 

6. Descrição de deliberação 01: 

Aprovação do relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da 

Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os quais ficarão 



 

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

legislação aplicável. 

 [  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

7. Descrição de deliberação 02:  

Aprovação da seguinte proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017, correspondente a R$10.745.721,30 (dez milhões, setecentos 

e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e trinta centavos): (a) R$ 537.286,07 

(quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos) para a reserva legal da 

Companhia, (b) R$ 816.674,82 (oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e dois centavos) para a distribuição  de  dividendos aos acionistas e  R$ 8.779.254,30 (oito 

milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) para 

a conta Reserva de Lucros para  aumento de capital. 

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

8. Descrição de deliberação 03:  

Aprovação da proposta de remuneração global mensal da administração para o exercício social de 

2017, no valor de até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), reajustáveis, conforme 

variação do INPC, determinando-se o montante da remuneração de cada membro da administração 

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 

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

9. Descrição de deliberação 04:  

Aprovação da proposta de elevação do capital social da Companhia de R$105.674.699,07 (cento e 

cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos), 

para R$114.453.953,37 (cento quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e 

cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), realizando-se o aumento de R$ 8.779.254,30 (oito 

milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), 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 do Estatuto Social da 

Companhia passará a viger com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Sociedade, 

totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 114.453.953,37 (cento e quatorze milhões, quatrocentos 



 

e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), representado por 

22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais, de 

valor nominal de R$ 2.551,93 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), 

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

escriturais, de valor nominal de R$ 2.551,93 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e 

três centavos), cada uma.”   

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

10. Descrição de deliberação 05:  

Aprovação da proposta de elevação do capital autorizado da Companhia de R$ 120.000.000,00 

(cento e vinte milhões de reais) para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). Sendo 

esta proposta aprovada, o Parágrafo 1º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a viger 

com a seguinte redação: “Parágrafo 1º: A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, 

mediante deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, 

até o limite de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) incluídas as ações ordinárias e 

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

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

11. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? 

[  ] Sim [  ] Não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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

NIRE:31300041727 
Código CVM 8818 
Companhia Aberta 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 de março de 2018, às 10:00 horas, na sede social da MINASMÁQUINAS 
S/A (“Companhia”), localizada na Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 02, nº 2211, bairro Bandeirantes, 
Contagem/MG, CEP 32240-090. 
 
CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada conforme dispõe o Artigo 10º, §3º do Estatuto Social da 
Companhia. 
 
PRESENÇAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Maria Stella Gonçalves de Faria; 
Adriana Maria de Faria Dias Corrêa; Oswaldo Borges da Costa Netto e Marcelo de Carvalho. Como 
convidados, presentes também os Diretores da Companhia, Maria Beatriz de Faria Borges da Costa, 
Bruno Silveira Kroeber Volpini e Ronaldo de Oliveira. 
 
MESA: A reunião foi presidida pela Sra. Maria Stella Gonçalves de Faria e secretariada pelo Sr. 
Marcelo de Carvalho. 
 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) Relatório da Administração e Contas da Diretoria do Exercício de 
2017; (ii) Escolha de Auditoria Independente para as Demonstrações Financeiras do Exercício 2018; e 
(iii) Outros assuntos de interesse da companhia. 
 
DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, os conselheiros discutiram as matérias da ordem do dia 
deliberando da seguinte forma: 
 
(i) Relatório da Administração e Contas da Diretoria do Exercício de 2017 

Os Conselheiros presentes, por unanimidade:  

(a) Manifestaram-se favoravelmente à aprovação do relatório da administração, as contas da 

Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017, 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 Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (b) Manifestaram-

se favoravelmente à aprovação da seguinte proposta de destinação do lucro líquido apurado no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, correspondente a R$10.745.721,30 (dez 

milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e trinta centavos), a ser 

submetida aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia: (a) R$ 537.286,07 

(quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos) para a reserva legal da 

Companhia, (b) R$ 1.429.180,93 ( um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta reais e 

noventa e três centavos) para a  distribuição  de  dividendos aos acionistas e R$ 8.779.254,30 (oito 

milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) para 

a conta Reserva para Aumento de Capital (Reserva Estatutária); (c) Manifestaram-se favoravelmente 

à aprovação da proposta de remuneração global mensal da administração para o exercício social de 



 

2018, a ser submetida aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no valor 

de até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), reajustáveis, conforme variação do INPC, 

determinando-se o montante da remuneração de cada membro da administração 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; (d) Manifestaram-se 

favoravelmente à aprovação da proposta de elevação do capital social da Companhia de 

R$105.674.699,07 (cento e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e 

nove reais e sete centavos), para R$114.453.953,37 (cento quatorze milhões, quatrocentos e 

cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), realizando-se o 

aumento de R$ 8.779.254,30 (oito milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e 

quatro reais e trinta centavos), 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 do Estatuto Social da Companhia passará a viger com a seguinte redação: “Art. 5º - O 

capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 114.453.953,37 (cento e 

quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e 

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

ordinárias, nominativas, escriturais, de valor nominal de R$ 2.551,93 (dois mil, quinhentos e 

cinquenta e um reais e noventa e três centavos), cada uma e 22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e 

vinte e cinco) ações preferenciais, nominativas, escriturais, de valor nominal de R$ 2.551,93 (dois mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), cada uma.” (e) Manifestaram-se 

favoravelmente à aprovação da proposta de elevação do capital autorizado da Companhia de R$ 

120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões 

de reais). Sendo esta proposta aprovada, o Parágrafo 1º do Artigo 5º do Estatuto Social da 

Companhia passará a viger com a seguinte redação: “Parágrafo 1º: A Companhia está autorizada a 

aumentar o capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração e independentemente 

de reforma estatutária, até o limite de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) 

incluídas as ações ordinárias e preferenciais já emitidas, respeitada a proporção entre as ações já 

existentes”. 

 

(ii) Escolha de Auditoria Independente para as Demonstrações Financeiras do Exercício 2018 

O Conselho de Administração deliberou pela substituição da Auditoria Independente para as 
Demonstrações Financeiras do Exercício de 2018, aprovando a contratação da empresa Pemon 
Auditores Independentes S/S. A referida substituição de auditores independente foi motivada pelo 
término do contrato de prestação de serviços entre a Companhia e Luís Carlos Gruenfeld – Auditor 
Independente.  
 

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os 

trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. 

 

Contagem/MG, 15 de março de 2018. 
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