
                                                                                                             

 
 

INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 
CNPJ 09.611.768/0001-76 

NIRE 31300117898 
Companhia aberta 

 

 

Mapa Detalhado final de votação na Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária, realizada em 13 de abril de 2018 

 

Divulgamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 

481/09, conforme alterada, o Mapa Detalhado Final (anexo) que consolida as instruções de voto 

proferidas presencialmente por seus acionistas, com as indicações do total de aprovações, 

rejeições e abstenções para cada uma das matérias deliberadas na Assembleia Geral Ordinária 

e Extraordinária realizada na data de 13/04/2018.  

 

 

 

Juiz de Fora, 16 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Cid Maciel Monteiro de Oliveira 

Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             
Anexo:   

Em Assembleia Geral Ordinária: 

 

 

 

 

 

 

 

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

contas dos 

administradores e 

as demonstrações 

contábeis relativas 

ao exercício social 

encerrado em 

31/12/2017, 

acompanhadas das 

notas explicativas e 

do parecer da BKR – 

Lopes Machado 

Auditores 

Independentes. 

a remuneração 

global anual fixa da 

administração para 

o corrente exercício, 

no montante de R$ 

R$ 4.089.600,00, 

sendo R$ 

1.062.000,00 para o 

conselho de 

administração e R$ 

3.027.600,00 para a 

diretoria 

estatutária.

a destinação do lucro líquido do 

exercício social encerrado em 

31/12/2017, nos seguintes termos: 

(i) Foi apurado lucro líquido de R$ 

35.686.834,00 no exercício social 

encerrado em 31/12/2017; 

(ii) O percentual de distribuição se 

fixou em 76,59%, correspondente a 

R$ 27.332.596,00 com valor por ação 

de R$ 2,88; 

(iii) Foi destinado à conta de 

reserva legal o montante de R$ 

1.784.342,00 que representa 5% 

sobre o lucro líquido do exercício; 

(iv) Foi destinado à conta de 

reserva de lucro o montante de R$ 

6.569.896,00 que representa 18,41% 

sobre o lucro líquido do exercício.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

como membros do 

conselho de 

administração da 

companhia, Pedro 

Henrique Aguiar 

Sêco de Alvarenga

como membros do 

conselho de 

administração da 

companhia, 

Leonardo Miguel de 

Lima

como membros da diretoria 

estatutária da companhia, Rogerio 

Pinto de Oliveira Filho

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

como membros da 

diretoria estatutária 

da companhia, 

Rodrigo da Silva 

Fernandes Faria

como membros da 

diretoria estatutária 

da companhia,  Cid 

Maciel Monteiro de 

Oliveira

como membros da diretoria 

estatutária da companhia, Jurandir 

Miguel de Lima

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar



                                                                                                             
 

Em Assembleia Geral Extraordinária: 

 

 

 

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(i) Artigo 1º Ajuste pontual de 

nomenclatura.

(ii) Artigo 5º 

proposta para 

aumentar o capital 

social da Companhia 

para adequá-lo ao 

crescimento do 

negócio.

(iii) Artigo 6º Ajuste no teto de 

possível aumento de capital futuro 

para adequar o crescimento de 

faturamento da empresa dos 

últimos anos e expectativas de 

faturamento dos próximos anos.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(iv) Artigo 9° - Parágrafo 1° 

Alteração no prazo de convocação 

de Assembleias Geral Ordinária de 

15 (quinze) dias para 30 (trinta) 

dias, para adequar a Companhia 

dentro das melhores práticas de 

governança corporativa, e Inclusão 

do parágrafo 2° para esclarecer a 

respeito do prazo de convocação da 

Assembleia Geral Extraordinária 

(AGE).

(v) Artigo 15 - 

Parágrafo 2º 

Inclusão de uma 

frase afim de 

melhorar a 

governança 

corporativa da 

empresa.

(vi) Artigo 16 – Inclusão do 

parágrafo 1° e inclusão do parágrafo 

2°. afim de melhorar o perfil 

corporativo da empresa.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(vii) Artigo 20 -  Inclusão de texto no 

artigo 20, afim de demostrar a 

necessidade de diligência com 

segurança no trato de informações 

confidenciais da empresa.

(viii) Artigo 21 – 

Item (h), (i), (J) e (l) 

aumento dos 

valores nos limites, 

visto que valores 

atuais estão 

defasados com 

relação às 

necessidades do dia 

a dia financeiro da 

Companhia.

(ix) Artigo 21 – Item (m) aumento 

dos valores nos limites, visto que 

valores atuais estão defasados com 

relação às necessidades do dia a dia 

financeiro da Companhia.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(vii) Artigo 20 -  Inclusão de texto no 

artigo 20, afim de demostrar a 

necessidade de diligência com 

segurança no trato de informações 

confidenciais da empresa.

(viii) Artigo 21 – 

Item (h), (i), (J) e (l) 

aumento dos 

valores nos limites, 

visto que valores 

atuais estão 

defasados com 

relação às 

necessidades do dia 

a dia financeiro da 

Companhia.

(ix) Artigo 21 – Item (m) aumento 

dos valores nos limites, visto que 

valores atuais estão defasados com 

relação às necessidades do dia a dia 

financeiro da Companhia.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(x) Exclusão completa do Artigo 22 

para melhorar as práticas de 

governança corporativa da 

empresa.

(xi) Alteração do 

artigo 23 para artigo 

22 e alteração no 

texto do artigo afim 

de melhorar a 

governança 

corporativa da 

empresa.

(xii) Alteração do artigo 23  

paragrafo 1° para artigo 22 

parágrafo 1° e melhorar o nível de 

governança em possíveis comitês.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(xiii) Alteração do artigo 24 para 

artigo 23 e Ajuste de nomenclaturas 

no quadro de diretores para 

atender a proposta da 

administração da nova estrutura 

organizacional da Companhia.

(xiv) Artigo 23 

Atualização das 

competências do 

Diretor de 

Operações (COO) 

(xv) Artigo 23 - Inclusão dos 

parágrafos 5°, 6° e 7° Inclusão de 

parágrafos para especificar as 

funções dos Diretores de 

Engenharia, Comercial e 

Administrativo.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(xvi) Artigo 24º Inclusão de Artigo 

afim de melhorar a governança 

corporativa da empresa.

(xvii) Artigo 26° 

parágrafo 1°   

Exclusão de texto 

referente a revisão 

anterior do Estatuto 

social.

(xviii) Artigo 27  Exclusão de artigo 

afim de melhorar a governança 

corporativa da empresa.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(xix) Artigo 27  Troca do artigo 28 

para artigo 27 e inclusão de ponto 

final afim de melhorar a leitura.

(xx) Artigo 28 Corte 

de texto do artigo 

para facilitar a 

leitura.

(xxi) Artigo 29° Alteração de texto 

para facilitar a leitura e afim de 

melhorar a governança corporativa 

da empresa.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(xxii) Artigo 29° - Parágrafo 1° 

Inclusão do Diretor de Engenharia 

para ter poderes de representar a 

Companhia.

(xxiii) Artigo 33° 

Parágrafo 1º 

Alteração afim de 

melhorar a 

governança 

corporativa da 

empresa.

(xxiv) Inclusão de artigo 50° afim de 

melhorar a governança corporativa 

da empresa.

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar



                                                                                                             

 

 

 

    

O aumento do capital social será 
realizado mediante a capitalização 
de saldo de reserva de lucros. O 
valor do aumento de capital social 
será de R$7.628.811,00 (sete 
milhões seiscentos e vinte e oito 
milhões e oitocentos e onze reais) 
elevando-o de R$12.371.189,00 
(doze milhões trezentos e setenta e 
um mil cento e oitenta e nove reais) 
para R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais), com bonificação 
de ações, mediante a capitalização 
de parte da conta “Reserva de 
Lucros”, em conformidade com o 
disposto no Artigo 169 da Lei No. 
6.404/76, com a emissão de 
7.628.811 ações ordinárias sem 
valor nominal, que serão atribuídas 
gratuitamente aos acionistas na 
proporção de 1 nova ação para cada 
1,621640515 ações da mesma 
espécie de que forem titulares na 
data-base. As novas ações 
ordinárias emitidas terão os 
mesmos direitos e vantagens das 
ações ordinárias já em circulação da 
Companhia. A data de crédito das 
novas ações se dará na data de 
assinatura desta ata. 

3650 3.092.797 Aprovar 

4363 3.092.797 Aprovar 

5816 6.185.595 Aprovar 

 

CPF POSIÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO

(xxv) a consolidação do Estatuto 

Social da Companhia, em virtude 

das deliberações dos itens acima, 

conforme redação constante na 

Proposta da Administração

(xxvi) A ratificação 

da dispensa de 

obrigatoriedade das 

publicações legais 

da Companhia no 

Diário Oficial do 

Estado de Minas 

Gerais, nos termos 

do artigo 19 da Lei 

nº 13.043, de 2014, 

conforme 

deliberado na RCA 

de 12/04/18.  

(xxvii) A ratificação do calendário 

anual conforme deliberado na RCA 

de 12/04/18.   

3650 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

4363 3.092.797 Aprovar Aprovar Aprovar

5816 6.185.595 Aprovar Aprovar Aprovar


