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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia Aberta 

 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2017 

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14 horas do dia 06 de março de 2017, no 

escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua 

Gomes de Carvalho, 1507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do estatuto social 

da Companhia, mediante notificação prévia, por escrito, entregue aos membros do conselho 

de administração. 

 

3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da 

Companhia, sendo que houve participação de membros do conselho de administração por 

meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 20 do estatuto social da Companhia. 

 

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anderson Lemos Birman e 

secretariados pelo Sr.) Fernando Santos Abreu Caligaris. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o relatório da administração, as contas da 

diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e as respectivas notas explicativas, 

todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do 

parecer dos auditores independentes; (ii) a proposta de destinação do resultado da 

Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e a proposta de 

orçamento de capital para o exercício de 2017; (iii) a proposta de reforma do estatuto social 

para refletir os aumentos do capital social da Companhia aprovados em reuniões anteriores 

do conselho de administração da Companhia; (iv) a proposta de alteração do endereço da 

sede da Companhia, com a respectiva reforma de seu estatuto social; (v) a convocação dos 

acionistas para se reunirem na assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a 

ser realizada em 28 de abril de 2017 (“AGOE”); e (vi) a autorização para a diretoria da 

Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na 

presente reunião do conselho de administração. 
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6. DELIBERAÇÕES: Os membros do conselho de administração presentes 

deliberaram o quanto segue: 

 

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, o relatório da administração, as contas da 

diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e as respectivas notas explicativas, 

todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do 

parecer dos auditores independentes, os quais serão submetidos à apreciação da AGOE. 

 

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do resultado da 

Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e a proposta de 

orçamento de capital para o exercício de 2017, conforme relatório arquivado na sede da 

Companhia, o qual será submetido à apreciação da AGOE e fará parte do material a ser 

divulgado pela Companhia, juntamente com os documentos referidos no item (i) acima. 

 

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de reforma do artigo 5º, caput do 

estatuto social da Companhia, para contemplar os aumentos de capital social realizados pela 

Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados nas reuniões do 

conselho de administração da Companhia realizadas em 28/07/2014, cuja ata foi registrada 

na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em sessão de 22/10/2014, sob 

n.º 14/733.577-9; 30/03/2015, cuja ata foi registrada na JUCEMG em sessão de 

27/05/2015, sob n.º 15/345.956-5, 03/08/2015, cuja ata foi registrada na JUCEMG em 

sessão de 11/08/2015, sob n.º 15/539.826-1, 27/04/2016, cuja ata foi registrada na 

JUCEMG em sessão de 24/05/2016, sob n.º 5783337, 03/06/2016, cuja ata foi registrada 

na JUCEMG em sessão de 01/07/2016, sob n.º 5818304, e 18/07/2016, cuja ata foi 

registrada na JUCEMG em sessão de 17/08/2016, sob n.º 5817490, o qual, caso aprovado 

em AGOE, passará a vigorar com a seguinte nova redação: 

 

 “Artigo 5 – O capital social da Companhia é de R$310.008.098,87, dividido em 88.836.247 

ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 

 

6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de alteração do artigo 3 e seu 

parágrafo único do estatuto social de forma a prever que a sede da Companhia será no estado 

de Minas Gerais, porém o seu município e endereço da sede social passarão a ser definidos 

por deliberação da diretoria. Caso aprovado em AGOE, o artigo 3 e seu parágrafo único 

passarão a vigorar com a seguinte nova redação: 

 

“Artigo 3 – A Companhia tem sua sede social e foro no Estado de Minas Gerais, com Município 

e endereço definidos por deliberação da Diretoria. 

 

Parágrafo Único – Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia poderá alterar o 

Município e o endereço da sede social da Companhia, abrir, transferir, fechar ou alterar os endereços 

de suas filiais, estabelecimentos, agências, escritórios, e representações ou instalações para a realização 

das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional ou exterior.” 
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6.4.1 Consignar que, caso aprovada a alteração do dispositivo estatutário, 

conforme item 6.4 acima, a sede da Companhia permanecerá, até deliberação em contrário 

da Diretoria, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Professor 

Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 e 1303, CEP 30112-000. 

 

6.5. Aprovar, por unanimidade de votos, a convocação dos acionistas para se reunirem 

na AGOE, para deliberação, conforme o caso, sobre os assuntos indicados nos itens (i) a (iv) 

acima; e 

 

6.6. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à 

efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, realizarem os registros e 

atualizações cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes, se 

aplicável. 

 

6.7. As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas na presente 

reunião serão oportunamente divulgados nos termos e prazos dispostos no Artigo 133 da 

Lei 6.404/76 e nas Instruções da CVM nº 480/09 e nº 481/09. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 

reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos 

os membros do conselho de administração fisicamente presentes. Mesa: Anderson Lemos 

Birman – Presidente e Fernando Santos Abreu Caligaris – Secretário. Conselheiros que 

participaram remotamente: Anderson Lemos Birman; Carolina Valle de Andrade Faria; José 

Ernesto Beni Bolonha; José Murilo Procópio de Carvalho, Claudia Elisa de Pinho Soares; 

Fabio Hering; Juliana Rozenbaum; Rodrigo Galindo; Guilherme Affonso Ferreira e 

Welerson Cavalieri. 

 

São Paulo, 06 de março de 2017. 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 

 

Mesa: 

 

__________________________________ 

Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 ______________________________ 

Fernando Santos Abreu Caligaris 

Secretário 
 

 
  


