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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 29 de abril de 2013 às 9:00 horas. 

 

Em Assembleia Geral Ordinária serão deliberadas as seguintes matérias:  

 

(i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 

Companhia relativos ao exercício social findo em 31.12.2012;  

 

(ii) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido e distribuição de 

dividendos relativos ao exercício social findo em 31.12.2012; e 

 

(iii) Deliberar sobre proposta da remuneração mensal global dos administradores para o 

exercício social de 2013. 

 

Em Assembleia Geral Extraordinária serão deliberadas as seguintes matérias: 

 

(i) Deliberar sobre a proposta de aumento de capital da Companhia de R$ 62.260.770,00 

(sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e setenta reais), para R$ 

68.912.025,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e doze mil e vinte e cinco reais); 

 

(ii) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia de R$ 

70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de 

reais). 

 



 

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 28/02/2013 

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 08/03/2013. 

 

2. Demonstrações Financeiras 

 

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

28/02/2013 e disponibilizadas em 08/03/2013 no IPE e no site da Companhia e publicadas em 

08/03/13 a 14/03/2013 no Jornal Folha de Contagem e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 

no dia 08/03/2013. 

 

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 08/03/2013 no IPE e no site da Companhia. Referido documento foi apreciado 

pela Diretoria, em reunião ocorrida no dia 28/02/2013. 

 

5. Parecer do Conselho Fiscal 

 

A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 

 

6. Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP 

 

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

da Companhia em 08/03/2013. 

 

7. 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. 

 

8. Parecer Do Comitê de Auditoria 

 

A Companhia não possui Comitê de Auditoria. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 2010, 2011 e 2012 a receita operacional líquida da Companhia foi de R$216,01 milhões, R$314,60 

milhões e, R$ 315,10 milhões, respectivamente. O lucro líquido da Companhia, nos mesmos 

períodos, foi de R$8,39 milhões, R$ 12,25 milhões e R$ 8,14 milhões. 

 

A Companhia, apesar dos reflexos da crise econômica que assolou o mundo entre o segundo 

semestre de 2008 e início de 2009, conseguiu recuperar seu desempenho ainda no exercício de 2009, 

devido à retomada do crescimento econômico no país, principalmente nos setores de construção 

civil, mineração e transporte de cargas e graças a qualidade e credibilidade da marca que representa, 

conseguindo dessa forma, alcançar um bom desempenho nos exercícios de 2010, 2011 e 2012. 

Assim, o momentâneo e reduzido impacto da crise nos resultados da Companhia não chegou a 

refletir negativamente em seu patrimônio. 

 

Em 31 de dezembro de 2010, 2011 e 2012 a Companhia possuía, respectivamente, um ativo 

circulante de R$ 128,77 milhões, R$147,22 milhões e, R$ 112,57 milhões, representado 

principalmente por Caixa, Bancos conta movimento, Duplicatas e Títulos a Receber, disponibilidade 

no Fundo Mercedes Benz e Estoques. 

 

Nos mesmos períodos, a Companhia possuía um passivo circulante de milhões, R$92,53 milhões, 

R$101,57 milhões e, R$ 60,42 milhões constituídos, principalmente, por Fornecedores, Obrigações 

junto ao Fundo Mercedes-Benz, Contrato de Mútuo, 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 2010, 2011 e 2012 apresentava, respectivamente, 63%, 61% e, 45%. No Estatuto Social 

da Cia 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 2010, 2011 e 2012, mantém 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 2010, 2011 e 2012, respectivamente, 1,39; 

1,45 e 1,86. 

 

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. 

 

e. 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. 

 

f. limites de utilização dos financiamentos já contratados 

 

Não há valores a declarar. 

 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

Análise das nossas demonstrações de resultados do período encerrado em 31 de dezembro de 2012 

comparado ao período encerrado em 31 de dezembro de 2011. 

 

Receita Operacional Líquida 

 

Nossa receita operacional líquida passou de R$ 314,60 milhões em 2011 para R$ 315,10 milhões em 

2012, aumentando 0,16%. Dessa forma, a receita operacional líquida em 2012, praticamente 

manteve-se nos mesmos patamares da receita operacional líquida registrada em 2011. Destacamos 

como fator impactante em nosso segmento, a mudança de regime de emissões de gases em 2012, 

que obrigou a produção de modelos mais tecnológicos e menos poluentes (diesel S-50), o que gerou, 

a princípio, certo receio no mercado. Além desse acontecimento, destacamos também o recuo na 

produção de minério de ferro, o que impactou diretamente em nosso mercado. 

 

Custo de Mercadorias e Serviços 

 

O custo dos nossos produtos e serviços passou de R$305,43 milhões em 2011 para R$ 304,12 milhões 

em 2012, representando uma queda de 0,43%. O custo dos nossos produtos e serviços representou 

97,09% da receita líquida em 2011, comparado a 96,52% em 2012. 

 

Lucro Bruto 

 

O nosso lucro bruto passou de R$ 9,16 milhões em 2011 para R$ 10,97 milhões em 2012, 

apresentando um aumento R$1,81 milhões ou 19,76%. Nossa margem de lucro bruto sobre a receita 

líquida passou de 2,91% em 2011 para 3,48% em 2012. Este aumento em nossa margem operacional 



 

está relacionada com nosso custo dos produtos e serviços, que praticamente, permaneceram nos 

mesmos patamares de 2012, apesar do aumento registrado na receita operacional líquida em 2012. 

 

Receitas Operacionais 

 

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 41,91 milhões em 2011, para R$ 32,80 milhões em 

2012, registrando, dessa forma, uma queda de R$ 9,11 milhões em 2012 ou 21,74%. 

 

Despesas Operacionais 

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 32,89 milhões em 2011 para 31,44 milhões em 2012. 

Apresentando dessa forma, uma variação de 4,41%. 

 

Lucro Operacional 

 

Nosso lucro operacional passou de R$ 18,11 milhões em 2011, para R$ 12,21 milhões em 2012,  

representando um decréscimo de R$ 5,90 milhões ou de 32,58% em relação ao período anterior, 

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

 

Lucro Líquido 

 

Nosso lucro líquido passou de R$ 12,25 em 2011, para R$ 8,14 milhões em 2012  registrando uma 

queda de R$ 4,11 milhões ou de 33,55% em relação ao período anterior, como conseqüência do 

desempenho dos negócios da Companhia, discutidos acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2012 comparado a 31 de dezembro 2011 

 

Ativo Circulante 

 

Nosso ativo circulante diminuiu 23,54%, passando de R$ 147,22 milhões em 31 de dezembro de 2011 

para R$ 112,57 milhões em 31 de dezembro de 2012. Esta queda está refletida principalmente: (i) na 

diminuição de disponibilidade em conta corrente no Fundo Mercedes Benz, que passou de R$49,57 

milhões em 31 de dezembro de 2011, para 3,15 milhões em 31 de dezembro de 2012; (ii) na queda 

no saldo de estoque, que passou de R$ 46,49  milhões em 31 de dezembro de 2011 para R$ 35,75 

milhões em 31 de dezembro de 2.012, atribuído, principalmente, aos acontecimentos que 

justificaram o desempenho na receita operacional líquida, que praticamente se manteve nos 

mesmos patamares, se comparado com o exercício anterior (2011). 

 

Ativo Não Circulante 

 



 

Nosso ativo não-circulante aumentou 2,56%, passando de R$19,86 milhões em 31 de dezembro de 

2011, para R$ 20,37 milhões em 31 de dezembro de 2012. Crescimento atribuído a aquisições de 

imobilizado necessárias à manutenção das atividades operacionais da Companhia. 

 

Passivo Circulante 

 

Registramos uma queda de 40,51% no passivo circulante, passando de R$ 101,57 milhões em 31 de 

dezembro de 2011, para R$ 60,42 milhões em 31 de dezembro de 2.012. Esta variação é explicada 

principalmente pela queda no valor das obrigações junto: (i) a fornecedores, que passou de R$ 51,69 

milhões em 31 de dezembro de 2011, para R$ 17,76 milhões em 31 de dezembro de 2012; e (ii) ao 

Fundo Mercedes Benz de R$ 37,61 milhões em 31 de dezembro de 2011, para R$ 24,81 milhões em 

31 de dezembro de 2012. 

 

Passivo Não Circulante 

 

Nosso passivo não circulante é representado exclusivamente por obrigações exigíveis a longo 

prazo relativas ao Parcelamento Especial – PAES. Não registramos valor no Passivo não Circulante em 

31 de dezembro de 2.012, devido ao fato de termos liquidado o saldo remanescente oriundo do 

Parcelamento Especial – PAES.  

 

Análise das nossas demonstrações de resultados do período encerrado em 31 de dezembro de 2011 

comparado ao período encerrado em 31 de dezembro de 2010. 

 

Receita Operacional Líquida 

 

Nossa receita operacional líquida passou de R$216,01 milhões em 2010 para R$ 314,60 milhões em 

2011, aumentando R$98,59 milhões ou 45,64%, em decorrência do aumento da demanda por nossos 

produtos e serviços, devido, principalmente, à retomada do crescimento econômico do Brasil. Com a 

aceleração da economia focada em investimentos nos setores de construção civil, mineração e 

transporte de cargas, houve um crescimento da demanda por nossos produtos e serviços, 

representado principalmente pela venda de caminhões, o que proporcionou o aumento de nossa 

receita operacional líquida. 

 

Custo de Mercadorias e Serviços 

 

O custo dos nossos produtos e serviços passou de R$ 204,88 milhões em 2010 para R$305,43 

milhões em 2011, representando um aumento de R$ 100,55 milhões ou 49,08%. O aumento nos 

custos de nossos produtos e serviços está relacionado ao crescimento de nossos negócios. O custo 

dos nossos produtos e serviços representou 94,85% da receita líquida em 2010, comparado a 97,09% 

em 2011. 

 



 

Lucro Bruto 

 

O nosso lucro bruto passou de R$11,13 milhões em 2010 para R$ 9,16 milhões em 2011, apresentou 

uma queda de R$1,97 milhões ou 17,70%. Nossa margem de lucro bruto sobre a receita líquida 

passou de 5,15% em 2010 para 2,91% em 2011. Esta queda em nossa margem operacional está 

relacionada com o aumento do custo de nossos produtos e serviços, devido a grande concorrência 

em nosso mercado de atuação. 

 

Receitas Operacionais 

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 28,96 milhões em 2010 para R$ 41,91 milhões em 2011 

aumentando em R$ 12,95 milhões ou 44,72%. 

 

Despesas Operacionais 

 

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 27,62 milhões em 2010 para R$ 32,89 milhões em 

2011. Apresentando dessa forma, uma variação de 19,08%. 

 

Lucro Operacional 

 

Nosso lucro operacional passou de R$12,41 milhões em 2010 para R$ 18,11 milhões em  2011, 

representando um acréscimo de R$5,70 milhões ou de 45,93% em relação ao período anterior, como 

consequência da evolução dos negócios discutida acima. 

 

Lucro Líquido 

 

Nosso lucro líquido passou de R$ 8,39 milhões em 2010 para R$ 12,25 em 2011,  registrando um 

aumento de R$3,86 milhões ou de 46,01% em relação ao período anterior, como consequência da 

evolução dos negócios discutida acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2011 comparado a 31 de dezembro 2010 

 

Ativo Circulante 

 

Nosso ativo circulante aumentou 14,33%, passando de R$128,77 milhões em 31 de dezembro de 

2010 para R$ 147,22 milhões em 31 de dezembro de 2011. Este crescimento ocorreu principalmente 

em função do aumento da demanda por nossos produtos e serviços em razão da retomada do 

crescimento econômico no País, e encontra-se refletido principalmente: (i) no aumento de 

disponibilidade em conta corrente no Fundo Mercedes Benz, que passou de R$38,90 milhões em 31 

de dezembro de 2010 para R$49,57 milhões em 31 de dezembro de 2011; (ii) no aumento do saldo 

de duplicatas e títulos a receber, que passou de R$ 18,40 milhões em 31 de dezembro de 2010 para 



 

R$ 31,66 milhões em 31 de dezembro de 2.011, atribuído, principalmente, ao aumento no volume de 

vendas, devido ao crescimento de nossos negócios. 

 

Ativo Não Circulante 

 

Nosso ativo não-circulante aumentou 5,81%, passando de R$18,77 milhões em 31 de dezembro de 

2010 para R$19,86 milhões em 31 de dezembro de 2011. Crescimento atribuído a aquisições de 

imobilizado necessárias à manutenção das atividades operacionais da Companhia e ganho de 

investimentos em suas coligadas, avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 

 

Passivo Circulante 

 

O passivo circulante aumentou 9,77%, passando de R$92,53 milhões em 31 de dezembro de 2010 

para R$101,57 milhões em 31 de dezembro de 2011. Esta variação é explicada principalmente pelo 

aumento de obrigações junto: (i) a fornecedores, que passou de R$50,81 milhões em 31 de 

dezembro de 2010 para R$51,69 milhões em 31 de dezembro de 2011, em razão do crescimento de 

nossos negócios; e (ii) ao Fundo Mercedes Benz de R$29,40 milhões em 31 de dezembro de 2010 

para R$37,61 milhões em 31 de dezembro de 2011. 

 

Passivo Não Circulante 

 

Nosso passivo não circulante é representado exclusivamente por obrigações exigíveis a longo 

prazo, relativas ao Parcelamento Especial – PAES, que diminuiu de R$0,16 milhões em 31 de 

dezembro de 2010 para R$0,11 milhões em 31 de dezembro de 2011. 

 



 

 

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 2012 
(Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/2009) 

 

 

1. Lucro líquido do exercício 

 

O lucro líquido do exercício da Companhia em 31.12.2012 foi de R$ 8.143.494,00 (oito milhões, cento 

e quarenta e três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais). 

 

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$ 1.083.084,65 (um milhão, oitenta e três mil, oitenta e 

quatro reais e sessenta e cinco centavos), o que representa R$ 21,316088 por ação ordinária e R$ 

30,212619 por ação preferencial. 

 

3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

 

O percentual do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012 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$.1.083.084,65 (um milhão, oitenta e três mil, oitenta e 

quatro reais e sessenta e cinco centavos), o que representa R$.21,316088 por ação ordinária e 

R$.30,212619 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 2012 será 

realizado até o dia 29/06/2013 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 29/04/2013.  

 

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 31.12.2011 

Exercício Social Encerrado 

em 31.12.2010 

Exercício Social Encerrado 

em 31.12.2009 

Lucro Líquido Ajustado 11.637.796 7.971.427 6.689.461 

Dividendos Distribuídos 1.629.291 1.116.000 936.524 

% dividendos distribuídos 14% 14% 14% 



 

/lucro líquido ajustado 

 

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal 

 

a. Identificar o montante destinado à reserva legal 

 

Em 2012, foi destinado à constituição da reserva legal o montante de R$ 407.175,00 (quatrocentos e 

sete mil e cento e setenta e cinco reais). 

 

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$ 618.905,68 (seiscentos e dezoito mil, 

novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). 

 

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

 



 

Cada ação preferencial receberá R$ 30,212619 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 

b. Identificar o montante destinado à reserva: 

c. Descrever como o montante foi calculado: 

 

Não houve destinação de resultado para reservas estatutárias. 

 

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 
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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$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Este limite é reajustável 
conforme a variação do INPC. O montante individual dos honorários dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria é 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, nem 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 
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 2013, em curso 

 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Número de Membros 
03 03 0 07 

Remuneração Fixa Anual  
(em R$) 

540.000,00 1.620.000,00 N/A 2.160.000,00 

Salário / Pró-labore 
540.000,00 1.620.000,00 N/A 2.160.000,00 

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 
540.000,00 1.620.000,00 N/A 2.160.000,00 

Total da remuneração 
540.000,00 1.620.000,00 N/A 2.160.000,00 

 
Remuneração reconhecida no Resultado dos 03 (três) últimos exercícios sociais 
 
2012 
 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Número de Membros 
03 03 0 07 

Remuneração Fixa Anual  
(em R$) 

540.000,00 1.620.000,00 N/A 2.160.000,00 

Salário / Pró-labore 
540.000,00 1.620.000,00 N/A 2.160.000,00 



 

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 
540.000,00 1.620.000,00 N/A 2.160.000,00 

Total da remuneração 
540.000,00 1.620.000,00 N/A 2.160.000,00 

 
 
2011 

 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Número de Membros 
03 03 0 07 

Remuneração Fixa Anual  
(em R$) 

378.000,00 1.260.000,00 N/A 1.638.000,00 

Salário / Pró-labore 
378.000,00 1.260.000,00 N/A 1.638.000,00 

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 por órgão 
378.000,00 1.260.000,00 N/A 1.260.000,00 

Total da remuneração 
378.000,00 1.260.000,00 0,00 1.638.000,00 

 
 
2010 

 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Número de Membros 
03 03 0 07 

Remuneração Fixa Anual  
(em R$) 

340.000,00 1.148.000,00 N/A 1.488.000,00 

Salário / Pró-labore 
340.000,00 1.148.000,00 N/A 1.488.000,00 

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 mensal da remuneração 
340.000,00 1.148.000,00 N/A 1.488.000,00 

Total da remuneração 
340.000,00 1.148.000,00 0,00 1.638.000,00 



 

 
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 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 

Espólio de Clemente de Faria 1 - 

Gilberto de Andrade Faria Junior 1 - 

Marcelo de Carvalho 1 - 

Oswaldo Borges da Costa Filho 22 53 

Maximino Pinto Rodrigues 1 6 

 
 

13.6 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. 
 
13.7 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. 
 



 

13.8 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) em relação as opções exercidas: (i) número de ações; (ii) preço médio 
ponderado de exercício; e (iii) valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado 
das ações relativas às opções exercidas; (d) em relação às ações entregues informar: (I) número de 
ações; (ii) preço médio ponderado de aquisição; e (iii) valor total da diferença entre o valor de 
aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas 
 
Não aplicável. 
 
13.9 Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8 
(inclusive método de precificação do valor das ações e das opções), indicando: (a) modelo de 
precificação; (b) dados e premissas utilizadas no modelo deprecificação, 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. 
 
13.10 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. 
 



 

2012 
 

 Conselho de 
Administração  Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 03 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 
Controlares 

02 02 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício 378.000,00 1.260.000,00 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a partes 
relacionadas ao controlador no órgão no exercício 

342.000,00 840.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 90% 66,67% N/A 

 
2011 
 

 Conselho de 
Administração  Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 03 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 
Controlares 

02 02 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício 378.000,00 1.260.000,00 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a partes 
relacionadas ao controlador no órgão no exercício 

342.000,00 840.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 90% 66,67% N/A 

 
2010 
 

 Conselho de 
Administração  Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 03 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 
Controlares 

02 02 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício 340.000,00 1.148.000,00 N/A 



 

Valor da remuneração total atribuída a partes 
relacionadas ao controlador no órgão no exercício 

310.000,00 776.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 91,18% 67,60% 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. 
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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 Companha aumentado em R$ 

6.651.255,00 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta e cinco 

reais), passando, pois, de R$ 62.260.770,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil, 

setecentos e setenta reais), para R$ 68.912.025,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e doze 

mil e vinte e cinco reais). 

 

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$ R$ 1.388,20 (mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte 

centavos) passará a ser de R$ 1.536,50 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e 

cinquenta 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 (a) acima, o aumento de capital implicará no 

aumento do valor nominal das ações já existentes da Companhia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

 

Companhia Aberta 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Realizada em 28 de março de 2013 

 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de março de 2013, às 15:00 hrs (quinze horas), na sede 

social da Minasmáquinas S/A (“a Companhia”), situada na Rodovia Fernão Dias, Km 2 da BR 381, nº 

2211, em Contagem/MG.  

 

CONVOCAÇÃO: Convocação feita nos termos do Art. 10º, § 3º do Estatuto Social.  

 

PRESENÇAS: Totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Gilberto de Andrade de 

Faria Júnior, Marcelo de Carvalho, Maximino Pinto Rodrigues e os membros da Diretoria, Oswaldo 

Borges da Costa Filho, Maximino Pinto Rodrigues e Clemente de Faria Júnior.  

 

MESA: Gilberto de Andrade Faria Júnior, Presidente e Marcelo de Carvalho, Secretário.  

 

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

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

destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (iii) proposta 

de remuneração da administração para o exercício social de 2013; (iv) aumento do capital social da 

Companhia e (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia. 

 

DELIBERAÇÕES: Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos conselheiros 

presentes: (i) Aprovar o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações 

financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, os 

quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão oportunamente publicados em 

conformidade com a legislação aplicável, bem como deverão ser submetidos aos acionistas na 

próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia; (ii) Aprovar a seguinte proposta de destinação 

do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, correspondente 

a R$ 8.143.494,00 (oito milhões, cento e quarenta e três mil e quatrocentos e noventa e quatro 

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

407.175,00 (quatrocentos e sete mil e cento e setenta e cinco reais) para a reserva legal da 

Companhia, (b) R$ 1.083.085,00 (um milhão, oitenta e três mil e oitenta e cinco reais) para a 



 

distribuição de dividendos aos acionistas e R$ R$ 6.651.255,00 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e 

um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) para a conta Reserva de Lucros para aumento de 

capital; (iii) Aprovar a proposta de remuneração global mensal da administração para o exercício 

social de 2013 a ser submetida aos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia, 

no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), reajustáveis, conforme variação do INPC, 

determinando-se o montante 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; (iv) Aprovar a 

proposta de elevação do capital social da Companhia de R$ 62.260.770,00 (sessenta e dois milhões, 

duzentos e sessenta mil, setecentos e setenta reais), para R$ 68.912.025,00 (sessenta e oito milhões, 

novecentos e doze mil e vinte e cinco reais), realizando-se o aumento de R$ 6.651.255,00 (seis 

milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), sem emissão de 

novas ações, e com aumento do valor nominal das ações, mediante a utilização da conta Reserva de 

Lucros. Sendo esta proposta aprovada, o “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 

passará a viger com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$ 

68.912.025,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e doze mil e vinte e cinco reais), dividido em 

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

quatrocentas e vinte e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e de valor unitário de R$ 

1.536,50 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) e (v) Aprovar a proposta de 

elevação do capital autorizado da Companhia de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para R$ 

80.000.000,00 (oitenta 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$ 80.000.000,00 

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

proporção entre as ações já existentes”  

 

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

totalidade dos membros do Conselho de Administração. Contagem, 28 de março de 2013. 
Assinaturas: Mesa: Gilberto de Andrade Faria Júnior, Presidente e Marcelo de Carvalho, Secretário. 

Membros do Conselho de Administração: Gilberto de Andrade Faria Júnior, Marcelo de Carvalho e 

Maximino Pinto Rodrigues. 

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

Confere com o original. 

 

 

Gilberto de Andrade Faria Júnior 

Presidente 

Marcelo de Carvalho 

Secretário 

 

 


