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DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2012, 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. Clemente de Faria, Gilberto de Andrade de Faria Júnior, Marcelo de Carvalho e os membros da 

Diretoria, Clemente de Faria, Oswaldo Borges da Costa Filho e Maximino Pinto Rodrigues. MESA: 

Clemente de Faria, Presidente e Gilberto de Andrade Faria Júnior, 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 2011; (iii) 

proposta de remuneração da administração para o exercício social de 2012; (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 2011, 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 2011, correspondente a R$ 12.250.311,69 (doze milhões, duzentos e cinquenta mil, 

trezentos e onze reais e sessenta e nove centavos), a ser submetida aos acionistas na próxima 

Assembléia Geral Ordinária da Companhia: (a) R$ 612.515,58 (seiscentos e doze mil, quinhentos e 

quinze  reais e cinquenta e oito centavos) para a reserva legal da Companhia, (b) R$ 1.629.291,46 

(um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis 

centavos) para a distribuição de dividendos e (c) R$ 10.011.924,87 (dez milhões, onze mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) para a conta Reserva de Lucros para 

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

o exercício social de 2012 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) Aprovada a proposta de elevação do capital social da Companhia de R$ 

52.250.250,00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais), 

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

reais), realizando-se o aumento de R$ 10.010.520,00 (dez  milhões, dez mil, quinhentos e vinte 

reais), sem emissão de novas ações, e com aumento do valor nominal das ações, mediante a 

utilização da conta Reserva de Lucros. 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$ 62.260.770,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e 

setenta 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$ 1.388,20 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos); (v) 

Aprovada a proposta de elevação do capital autorizado da Companhia de R$ 60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais) para R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais). 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$ 70.000.000,00 (setenta 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, 23 de março de 2012. Assinaturas: Mesa: 

Clemente de Faria, Presidente e Gilberto de Andrade Faria Júnior, Secretário. Membros do 

Conselho de Administração: Clemente de Faria, Gilberto de Andrade Faria Júnior, Marcelo de 

Carvalho. 

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

Confere com o original. 

 

 

 

Clemente de Faria 
Presidente 

Gilberto de Andrade Faria Júnior 
Secretário 

 

 


