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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO 

(30.11.2007) 
 

1. REALIZAÇÃO: 30 de novembro de 2007, na sede da Companhia, na Av. Sen. Alberto 
Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), às 16h00min. 
 
2. PRESENÇAS: Acionistas representando 100% do Capital Social da Companhia, ficando, 
assim, sanada a falta das publicações, nos termos do art.133 da Lei 6404/76.  
 
3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Presidente: Sr SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER; 
Secretário: Sr DÉCIO JOSÉ SCHNACK.  
 
5. DELIBERAÇÕES: Sem votos contrários e a abstenção dos legalmente impedidos:  
(a) Ata: Lavratura da presente ata nos termos do § 1º, art. 130 da Lei 6404/76.  
(b) Protocolo e Exposição Justificativa: Aprovar o Protocolo e a Exposição Justificativa 
da diretoria relativa à incorporação da Companhia Minuano de Alimentos (anexo 1);  
(c) Laudo de Avaliação: Aprovar o Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da 
Companhia elaborado e assinado pelos peritos MOACIR DANIELI, brasileiro, casado, 
contador, portador da Cédula de Identidade nº 3014265338, emitida pela SSP-RS em 
01/04/1981, inscrito no CPF sob o nº. 137.825.330-20 e no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº. 37.232, com endereço profissional 
na Rua Bento Gonçalves, 1016, sala 501, Centro, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-
000; PAULO WALMOR HOPPE, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade nº 1010772125, emitida pela SSP-RS em 11/10/1977, inscrito no CPF sob o nº 
240.824.060-34 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul 
sob o nº 34.824, com endereço profissional na Rua Francisco Oscar Karnal, 294, sala 101, 
Centro, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000 e IVAN LICEU WENZEL, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 1044519468, emitida pela SSP-RS 
em 17/03/1993, inscrito no CPF sob o nº 892.741.210-91 e no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 59.129, com endereço profissional 
na Rua Ceará, 206, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, 
(anexo 2);  
(d) Incorporação: Aprovar a incorporação da Companhia Minuano de Alimentos; 
(e) Conversão das Ações: Aprovar a conversão das ações Preferenciais Nominativas, de 
emissão da Companhia, em ações Ordinárias Escriturais, sem valor nominal, sendo que para 
cada ação Preferencial corresponderá uma ação Ordinária. Aos acionistas que, 
comprovadamente, eram titulares de ações Preferenciais em 19.11.2007, data em que foi 
firmado o Protocolo e Justificação de Incorporação entre a Companhia Minuano de Alimentos e 
Frigumz Alimentos S/A., é assegurado o direito de retirada. Para exercer este direito os 
acionistas dissidentes deverão se manifestar, no prazo legal de 30 dias, através de 
correspondência registrada (AR) dirigida diretamente à diretoria da Companhia, na Av. Sen. 
Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, Lajeado (RS), CEP 95900-000; 
(f) Extinção de Ações: Aprovar a extinção de todas as ações de emissão da Companhia 
Minuano de Alimentos – Incorporada, de titularidade da Frigumz Alimentos S/A. – 
Incorporadora, com a conseqüente redução do Patrimônio Líquido vertido em R$ 
9.918.482,72 (nove milhões novecentos e dezoito mil quatrocentos e e oitenta e dois reais 
e setenta e dois centavos); 
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(g) Relação de Substituição: Cada ação da Companhia incorporada – Companhia 
Minuano de Alimentos, dará direito a 15,271092 ações da Companhia incorporadora – 
Frigumz Alimentos S/A. 
(h) Capital Social: Aprovar o aumento do capital social da Companhia de R$ 
3.945.000,00 para R$ 39.249.899,87 (trinta e nove milhões duzentos e quarenta e nove 
mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), representado por 
63.349.196.947 (sessenta e três bilhões trezentos e quarenta e nove milhões e cento e 
noventa e seis mil e novecentas e quarenta e sete) ações, todas Ordinárias Escriturais e 
sem valor nominal, mediante a emissão de 56.981.981.164 ações Ordinárias Escriturais, 
sem valor nominal a serem atribuídas aos acionistas da Incorporada – Companhia Minuano 
de Alimentos. As ações emitidas em decorrência da incorporação terão direito integral a 
todos os dividendos e/ou juros sobre o capital e bonificações que vierem a ser declarados 
ou creditados a partir de sua emissão.  
(i) Grupamento das Ações: Aprovar o grupamento das ações, nos termos do art. 12 da 
Lei 6404/76, a fim de ajustar o valor unitário de cotação das ações da Companhia a um 
patamar adequado do ponto de vista dos investidores, à razão de 1 ação para cada 
100.000 ações, passando o capital social da Companhia a ser representado por 633.491 
(seiscentos e trinta três mil quatrocentas e noventa e uma) ações Ordinárias Escriturais, 
todas sem valor nominal. As frações de ações inferiores a uma unidade, em virtude do 
grupamento, serão complementadas pelo acionista majoritário, Valepar Participações S/A.  
(j) Denominação Social: Aprovar proposta para alteração da denominação social para 
COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS;  
(k) Alterações Estatutárias: Aprovar as seguintes alterações do Estatuto Social: “Artigo 
1º - A COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS “Companhia” é uma sociedade por 
ações que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação pertinente. Art. 5º - O 
Capital Social da Companhia é de R$ 35.304.899,87, representado por 633.491 (seiscentas 
e trinta e três mil e quatrocentas e noventa e uma) ações Ordinárias Escriturais, todas sem 
valor nominal; § Primeiro - Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembléia Geral 
da Companhia. Três dias antes de cada Assembléia Geral ficam suspensos os serviços de 
transferência de ações, além dos casos a serem determinados pela diretoria, observadas as 
formalidades e prazos estabelecidos em lei; § Segundo - As ações da Companhia são todas 
escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares, na instituição 
financeira credenciada a prestar serviços, sem emissão de certificados, nos termos do art. 
34 e 35 da Lei 6.404/76; § Terceiro - A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas 
o custo do serviço de transferência de propriedade de ações escriturais, observados os 
limites máximos legais e regulamentares”; 
(l) Dissidência: Aos acionistas que, comprovadamente, eram titulares de ações de 
emissão da Companhia Minuano de Alimentos – Incorporada, em 19.11.2007, data em que 
foi firmado o Protocolo de Incorporação e Justificação, é assegurado o direito de retirada. 
Para exercer este direito os acionistas dissidentes deverão se manifestar, no prazo legal de 
30 dias, a contar da publicação da presente ata, através de correspondência registrada 
(AR) dirigida diretamente à diretoria da Companhia, na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, 
Bairro São Cristóvão, CEP 95900-000, Lajeado (RS); 
(m) Filiais: (m.1) Re-ratificar os endereços dos estabelecimentos sede e filiais (anexo 
3); (m.2) Aprovar a instalação de filial na Rodovia RS 130, km 77,5, na cidade de Arroio 
do Meio (RS), CEP 95940-000, destacando a parcela de R$ 5.000,00 do capital social, 
atividade: Depósito Fechado;  
(n) Estatuto Social: Aprovar proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia 
(anexo 4); 
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(o) Autorização: Aprovar autorização para que a diretoria tome todas as providências 
necessárias para a concretização da incorporação retro referida. 
(p) Endereço: O presidente da assembléia ratificou que a sede da Companhia é na Av. 
Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 
95900-000. 
 
6. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia e como ninguém quisesse 
fazer uso da palavra foram declarados encerrados os trabalhos e a assembléia suspensa 
pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual, após ter sido reaberta a 
sessão, foi lida e em tudo achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, 
dela tirando-se cópias para os efeitos legais. 
7. ASSINATURAS: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger (Presidente); Décio José Schnack 
(Secretário); Paulo Vicente Sperb; SULAVES S/A. – Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger 
(Diretor). 
 
8. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Secretário da Assembléia, declaro que a presente ata 
é cópia fiel da transcrita no livro próprio e as assinaturas nela apostas e acima transcritas 
são autênticas. 
 
 
Lajeado (RS), 30 de novembro de 2007. 
 
 
 
DECIO JOSÉ SCHNACK – Secretário 
 
 

VISTO: 
 
 

Adv Daniel Camargo Branco 
OAB-RS 59.156 

 


