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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 
NIRE 31.300.025.91-8 

 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2010 
 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 29 de julho de 2010, 
na sede social da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada na Rua 
Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 a 1304, Bairro Funcionários, CEP 30112-000, Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do 
Parágrafo Único do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a 
presença de todos os membros do Conselho de Administração. 
 
3. MESA: Anderson Lemos Birman – Presidente; Pedro de Andrade Faria – 
Secretário. 
 
4. ORDEM DO DIA:  Deliberar sobre: (i) a re-ratificação da Ata da Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia, realizada em 31 de janeiro de 2010, às 10:00 
horas; (ii) a re-ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia, realizada em 28 de fevereiro de 2010, às 11:00 horas; (iii) a re-ratificação da 
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de julho 
de 2010, às 10:00 horas; (iv) o encerramento de 02 (duas) filiais da subsidiária ZZCAPRI 
Comércio de Calçados Ltda.; (v) a alteração do endereço da sede social da subsidiária 
ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda. (vi) a aprovação do distrato, liquidação e 
extinção da subsidiária Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda, bem como 
da eleição de seu liquidante e aprovação de suas contas. 
 
5. DELIBERAÇÕES:  Discutidas as matérias em pauta, a totalidade dos membros 
do Conselho deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto 
segue: 
 
5.1 Re-ratificar a deliberação constante do item 5.1 da Ata da Reunião do Conselho 
de Administração da Companhia, realizada em 31 de janeiro de 2010 (“ARCA 
31.01.2010”), no qual constou a aprovação de crédito aos acionistas da Companhia de 
juros sobre capital próprio no valor total bruto de R$582.129,43 (quinhentos e oitenta e 
dois mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), a fim de fazer constar que, 
em referida data não foi aprovado qualquer crédito aos acionistas da Companhia. 
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5.2 Re-ratificar a deliberação constante do item 5.1 da Ata da Reunião do Conselho 
de Administração da Companhia, realizada em 28 de fevereiro de 2010 (“ARCA 
28.02.2010”), no qual constou a aprovação de crédito aos acionistas da Companhia de 
juros sobre capital próprio no valor total bruto de R$582.129,43 (quinhentos e oitenta e 
dois mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), a fim de fazer constar que, 
em referida data foi aprovado crédito no valor total de R$1.164.258,86 (um milhão, cento 
e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) aos 
acionistas da Companhia, por conta dos lucros apurados no Balanço Patrimonial 
intermediário da Companhia levantado em 28.02.2010, da seguinte forma: 
 

(a) o valor bruto de R$291.064,72 (duzentos e noventa e um mil, sessenta e 
quatro reais e setenta e dois centavos) em favor da então acionista Tarpon All Equities 
Fund, LLC; 
 

(b) o valor bruto de R$669.649,10 (seiscentos e sessenta e nove mil, 
seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos) em favor do acionista Anderson Lemos 
Birman, referente às ações da Companhia de sua titularidade e ao usufruto instituído em 
seu favor sobre 6.553.297 ações de titularidade da Albir Participações S.A; e 
 

(c) o valor bruto de R$203.545,04 (duzentos e três mil, quinhentos e quarenta 
e cinco reais e quatro centavos) em favor de Alexandre Café Birman, referente ao 
usufruto instituído em seu favor sobre 3.423.364 ações de titularidade da Albir 
Participações S.A. 
 
5.3 Re-ratificar a deliberação constante no item 5.4 da Ata da Reunião do Conselho 
de Administração da Companhia, realizada em 21 de julho de 2010 (“ARCA 
21.07.2010”), no qual constou a aprovação de crédito aos acionistas da Companhia, de 
juros sobre capital próprio, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2010, a fim de 
fazer constar que referidos créditos foram devidamente aprovados em reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia realizadas, respectivamente, em 30 de abril de 
2010, 31 de maio de 2010 e 30 de junho de 2010, ad referendum da Assembléia Geral, 
por conta dos lucros apurados em Balanços Patrimoniais intermediários da Companhia 
levantados em referidas datas. 
 
5.4 Re-ratificar a deliberação constante no item 5.4(a) da ARCA 21.07.2010, no qual 
constou que o crédito de juros sobre capital próprio seria em favor de Tarpon All Equities 
Fund, LLC, a fim de fazer constar que o valor líquido de R$366.244,17 (trezentos e 
sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) será 
creditado, até 30 de julho de 2010, em favor de Piraíba Fundo de Investimentos em 
Participações (“Piraíba”), acionista da Companhia. 
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5.5 Re-ratificar a deliberação constante do caput do item 5.6 da ARCA 21.07.2010, na 
qual constou que o valor de R$1.701.749,34 (um milhão, setecentos e um mil, setecentos 
e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) seria destinado à criação de uma 
“Reserva Interna de Recursos para Investimentos em Pesquisas e Tecnologia”, a fim de 
esclarecer que referida reserva será criada como uma subconta da conta “Reserva de 
Lucros” da Companhia. 
 
5.6 Re-ratificar a deliberação constante no item 5.6(a) da ARCA 21.07.2010, no qual 
constou que o valor de R$4.722.978,90 (quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, 
novecentos e setenta e oito reais e noventa centavos) seria pago à Tarpon All Equities 
Fund, LLC em função da aprovação da distribuição de dividendos intermediários da 
Companhia, a fim de fazer constar que o referido valor será pago, até o dia 30 de julho de 
2010, ao Piraíba, acionista da Companhia. 
 
5.7 Ratificar todas as demais deliberações aprovadas na ARCA 31.01.2010, ARCA 
28.02.2010 e ARCA 21.07.210 que não tenham sido expressamente alteradas neste ato. 
 
5.8 Aprovar o encerramento de 02 (duas) filiais da subsidiária ZZCAPRI Comércio 
de Calçados Ltda., quais sejam (i) filial com sede na Avenida Pavão, nº 685, Moema, 
CEP 04516-012, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Jucesp”) 
sob o NIRE 35.903.530.758; e (ii) filial com sede na Rua João Cachoeira, nº 1.330, Vila 
Nova Conceição, CEP 04535-006, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.354.605/0004-87 e 
registrada perante a Jucesp sob o NIRE 35.903.728.990. 
 
5.9 Aprovar a alteração do endereço da subsidiária ZZCAPRI Comércio de Calçados 
Ltda., da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes 
Tourinho, nº 147, sala 1302, Bairro Funcionários, CEP 30112-000 para a Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507 - 3º andar, Vila 
Olímpia, CEP: 04547-005. 
 
5.10  Aprovar o distrato, liquidação e extinção da subsidiária Shoes For U Comércio de 
Calçados e Acessórios Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
09.182.439/0001-57, com sede na Av. Giovanni Gronchi, 5819, Lj. 316A, piso 2, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.724-003 (“Shoes For U”). 
  
5.11 Em decorrência do deliberado no item 5.6 acima, aprovar a nomeação do Sr. 
Anderson Lemos Birman como liquidante da Shoes For U, o qual será responsável pela 
guarda e conservação dos documentos sociais da Shoes For U. 
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5.12 Autorizar a administração da Shoes For U a tomar todas as medidas necessárias 
para implementar sua extinção. 
 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Belo 
Horizonte, 29 de julho de 2010. Assinaturas: Mesa: (a) Anderson Lemos Birman 
(Presidente); (b) Pedro de Andrade Faria (Secretário). Conselheiros: todos presentes, (a) 
Anderson Lemos Birman; (b) Alexandre Café Birman; (c) José Murilo Procópio de 
Carvalho; (d) Pedro de Andrade Faria; (e) José Ernesto Beni Bolonha; e (f) Eduardo 
Silveira Mufarej. 
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2010 
 
Mesa: 
 
_________________________________ 

Anderson Lemos Birman 
Presidente 

 _________________________________ 
Pedro de Andrade Faria 

Secretário 
 


