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Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017. 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2017, às 16h30, em sua sede social, situada em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, 

na Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, reuniram-se os acionistas da BAUMER S/A, representando a maioria do capital 

social com direito de voto, conforme se verifica das assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas,  atendendo a 

Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, edições de 13, 14 e 18 de abril de 

2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Assembleia Geral Ordinária: (1) Exame, discussão e votação do 

Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, e Parecer da Auditoria, 

referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (2) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de 

dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos membros da Diretoria; (4) eleição dos membros do Conselho Fiscal;  

Assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Manoel Amaral Baumer, que convidou a mim, 

Mônica Salvari Baumer, para secretária. A seguir, foram adotadas sempre por unanimidade de votos, com abstenção dos 

legalmente impedidos, quando o caso, as seguintes deliberações: I – Assembléia Geral Ordinária: (1) Aprovar, sem restrições, 

o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer da Auditoria, relativos ao 

exercício encerrado em 31/12/2016; publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, jornal O Dia, na edição de 

22/04/2017; (2) Com relação aos resultados, aprovar proposta e justificativa dos órgãos da Administração, como segue: do 

Lucro Líquido do Exercício de R$ 4.195.287,73 (quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e 

setenta e três centavos ), destinar R$ 209.764,39 (duzentos e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove 

centavos ) para Reserva Legal; R$ 2.517.773,34 (dois milhões, quinhentos e dezessete mil, setecentos e setenta e três reais e 

trinta e quatro centavos ) para Reserva de Lucros; R$ 1.467.750,00 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil e 

setecentos e cinquenta reais ) para a distribuição de dividendos. O pagamento de dividendos no valor de R$ 1.467.750,00 

(Um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais ), sendo R$ 0,15 (quinze centavos) por ação 

ordinária e R$ 0,15 (quinze centavos) por ação preferencial, será efetuado em 4 (quatro) parcelas de igual valor, sem juros 

ou correção monetária, a primeira em 15/06/2017, a segunda em 15/08/2017, a terceira em 15/11/2017 e a quarta em 

15/03/2018, com base na posição acionária do dia 28 de abril de 2017, não havendo incidência de imposto de renda na fonte, 

na forma da legislação vigente;  (3) aprovar da verba de até 5% (cinco) do faturamento líquido do exercício para os honorários 

anuais dos membros da Diretoria;  (4) Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 

a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Mogi Mirim, 28 de abril 

de 2017. a.a)  Condustil Participações S/A, Manoel Amaral Baumer, Ruy Salvari Baumer, Mônica Salvari Baumer. 

 

 

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 
  
          

 
Carolina Baumer Godinho    Mônica Salvari Baumer 
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