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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
Companhia Aberta 

 
CNPJ/MF 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 
 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2012  

 
 

1. DATA, HORA E LOCAL : Realizada em 13 de janeiro de 2012, às 14:00h, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1507, 16º 
andar, CEP 04547-005. 
 
2. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto 
Social da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), mediante notificação 
escrita entregue aos membros do Conselho de Administração em 06 de janeiro de 2012. 
 
3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 
 
4. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. 
Alexandre Café Birman.  
 
5. ORDEM DO DIA : (i) aprovar a proposta de incorporação, pela Companhia, 
da Allmaness Calçados Ltda., Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., 
Schutz Shoes Design Comércio de Calçados Ltda. e ZZAF Indústria e Comércio de 
Calçados Ltda., com a consequente extinção das sociedades incorporadas; (ii)  aprovar a 
celebração do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação entre a 
administração da Companhia, da Allmaness Calçados Ltda., da Shoes For U Comércio 
de Calçados e Acessórios Ltda., da Schutz Shoes Design Comércio de Calçados Ltda. e 
da ZZAF Indústria e Comércio de Calçados Ltda.; (iii)  ratificar a indicação da empresa 
especializada que realizou as avaliações requeridas nos termos da legislação em vigor; 
(iv) aprovar os respectivos laudos de avaliação; (v) aprovar a orientação do voto a ser 
proferido pela Companhia em reuniões de sócios da Allmaness Calçados Ltda., da 
Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., da Schutz Shoes Design 
Comércio de Calçados Ltda. e da ZZAF Indústria e Comércio de Calçados Ltda. no 
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sentido de aprovar as matérias indicadas nos itens “i” a “iv” acima; (vi) aprovar a 
proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sede 
da Companhia, suprimir a exigência da qualidade de acionista para os membros do 
conselho de administração da Companhia, bem como adaptá-lo às novas regras 
constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, vigente a partir de 10 de 
maio de 2011; (vii)  aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia para deliberar acerca das matérias indicadas nos itens “i” a “iv” e “vi” 
acima; e (viii)  autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações a serem tomadas em Reunião do Conselho de 
Administração 
 
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e dando início à discussão das 
matérias indicadas na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 
 
6.1 Aprovar a proposta de incorporação, pela Companhia, das seguintes 
sociedades, nas quais a Companhia detém participação correspondente a 100% (cem por 
cento) dos respectivos capitais sociais: (a.i) Allmaness Calçados Ltda., sociedade 
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.973.701/0001-32, com sede na Cidade de 
Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Leopoldo, nº 3490 – sala 
102, Bairro Imigrante, CEP 93700-000, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43.204.185.888 
(“Allmaness”); (a.ii) Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., sociedade 
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.182.439/0001-57, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, nº 5.819, loja 316-A, piso 
02, Shopping Jardim Sul, Bairro Morumbi, CEP 05724-900, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35.221.758.622 (“Shoes For U”); (a.iii) Schutz Shoes Design Comércio de Calçados 
Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.461.175/0001-21, com sede 
na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Leopoldo, nº 
3.490 – sala 102, Bairro Imigrante, CEP 04543-070, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 
43.203.733.440 (“Shoes Design”); e (a.iv) ZZAF Indústria e Comércio de Calçados 
Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.236.013/0001-18, com sede 
na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida dos Municípios, 
nº 6740, Bairro Quatro Colônias, CEP 93700-000, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 
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432.061.788-97 (“ZZAF” e, em conjunto com a Allmaness, Shoes For U e Shoes 
Design, “Incorporadas”), com a consequente extinção de cada uma das Incorporadas. 
 
6.2 Aprovar a celebração do Instrumento de Protocolo e Justificação de 
Incorporação entre a administração da Companhia e das Incorporadas, nos termos do 
Anexo I, o qual estabelece os termos e condições da incorporação das Incorporadas pela 
Companhia (“Protocolo”). 
 
6.3 Ratificar a nomeação, feita pelos diretores da Companhia, da ACTO 
ASSESSORIA CONTÁBIL TRIBUTÁRIA E OPERACIONAL LTDA. , com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 
conjunto 102, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.760.271/0001-94 e no Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SPO24.027O-0, empresa de 
avaliação independente (“Avaliadora”), para realizar a elaboração dos laudos de 
avaliação do patrimônio líquido das Incorporadas, com data-base de 31 de dezembro de 
2011, para os fins das incorporações mencionadas no item 6.1 acima e ad referendum 
dos acionistas da Companhia. 
 
6.4 Aprovar, ad referendum dos acionistas da Companhia, (a) o laudo de avaliação 
do patrimônio líquido da Allmaness com data-base de 31 de dezembro de 2011, 
elaborado pela Avaliadora com base no seu valor contábil, para os fins de sua 
incorporação pela Companhia, anexo ao Protocolo como seu Anexo I e que apurou que 
o valor contábil do patrimônio líquido da Allmaness corresponde a R$ 165.213,45 
(cento e sessenta e cinco mil, duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos); (b) o 
laudo de avaliação do patrimônio líquido da Shoes For U com data-base de 31 de 
dezembro de 2011, elaborado pela Avaliadora com base no seu valor contábil, para os 
fins de sua incorporação pela Companhia, anexo ao Protocolo como seu Anexo II e que 
apurou que o valor contábil do patrimônio líquido da Shoes For U corresponde a 
R$ 1.040,82 (um mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos); (c) o laudo de avaliação 
do patrimônio líquido da Shoes Design com data-base de 31 de dezembro de 2011, 
elaborado pela Avaliadora com base no seu valor contábil, para os fins de sua 
incorporação pela Companhia, anexo ao Protocolo como seu Anexo III e que apurou 
que o valor contábil do patrimônio líquido da Shoes Design corresponde a 
R$ 507.279,03 (quinhentos e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e três centavos); e 
(d) o laudo de avaliação do patrimônio líquido da ZZAF com data-base de 31 de 
dezembro de 2011, elaborado pela Avaliadora com base no seu valor contábil, para os 
fins de sua incorporação pela Companhia, anexo ao Protocolo como seu Anexo IV e que 
apurou que o valor contábil do patrimônio líquido da ZZAF corresponde a R$ 
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3.824.309,39 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e nove reais e 
trinta e nove centavos). 
 
6.5 Aprovar a orientação do voto a ser proferido pela Companhia em reuniões de 
sócios das Incorporadas, no sentido de aprovar as matérias indicadas nos itens 6.1 a 6.4 
acima. 
 
6.6 Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, a ser 
submetida à Assembleia Geral, para alterar o endereço da sede da Companhia, suprimir 
a exigência da qualidade de acionista para os membros do conselho de administração da 
Companhia, bem como adaptá-lo às novas regras constantes do Regulamento de 
Listagem do Novo Mercado, vigente a partir de 10 de maio de 2011, mediante (a) a 
alteração do caput do Artigo 3; (b) a alteração do caput do Artigo 13; (c) a inclusão do 
parágrafo 3º do artigo 13 e renumeração dos demais parágrafos; (d) a alteração dos 
artigos 21, item “xxix”, 37, 38, 40, 41, 43 e 44; e (e) a exclusão do artigo 51 do Estatuto 
Social. 
 
6.7 Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para 
deliberar acerca das matérias indicadas nos itens 6.1 a 6.4 e 6.6 acima. 
 
6.8 Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à 
efetivação das deliberações ora tomadas. 
 
7. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente 
ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes 
assinada. São Paulo, 13 de janeiro de 2012. Mesa: Anderson Lemos Birman -  
Presidente; e Alexandre Café Birman – Secretário. Conselheiros Presentes: Anderson 
Lemos Birman, Alexandre Café Birman, José Murilo Procópio de Carvalho, Pedro de 
Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, José Ernesto Beni Bolonha, Artur Noemio 
Grynbaum e Guilherme Affonso Ferreira. 
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Mesa: 
 

________________________ 
Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 ________________ 
Alexandre Café Birman 

Secretário 
 


