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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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 29 DE  ABRIL DE 2010 

 
1. DATA, HORA E LOCAL:  Realizada às 10:00 (dez) horas do dia 29 de abril de 
2010, na sede social da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, 147, salas 
1301 a 1304, CEP 30112-000. 
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, na forma do disposto no parágrafo 4o do art. 124, da Lei no 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) por estarem presentes à assembleia 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença dos Acionistas, cuja certidão constitui Anexo I à presente ata. Presentes 
também Anderson Lemos Birman, Alexandre Café Birman e Thiago Lima Borges, 
diretores da Companhia; e José André Viola Ferreira, representante da Terco Grant 
Thornton Auditores Independentes Sociedades Simples. 
 
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do parágrafo único do 
artigo 8º do Estatuto Social, o Sr. Anderson Lemos Birman, que convidou o Sr. Pedro de 
Andrade Faria para secretariá-lo. 
 
4. ORDEM DO DIA: (a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2007 e 2009; 
(b) ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada pela Companhia no 
exercício de 2007; (c) ratificar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro do ano de 2007; (d) deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 dezembro de 2009; (d) deliberar 
sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (e) fixar a 
remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2010. 
 
5. DOCUMENTOS: Relatórios da administração e demonstrações financeiras 
relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro dos anos de 2007 e 2009 foram 



 2

publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jornal Hoje em Dia, nas 
edições de 28 de junho 2008 e 15 de abril de 2010, respectivamente. 
 
6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os 
acionistas, com a abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: 
 
6.1 Aprovar (i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras 
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como o respectivo 
parecer dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras 2007”) e (ii) o relatório 
anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2009, bem como o respectivo parecer dos auditores independentes 
(“Demonstrações Financeiras 2009”). 
 
6.2 Ratificar a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia, no exercício 
de 2007, no valor total de R$15.410.823,44 (quinze milhões, quatrocentos e dez mil, 
oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), à conta de lucros acumulados. 
 
6.3 Ratificar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 
2007, no valor de R$17.372.259,49 (dezessete milhões, trezentos e setenta e dois mil, 
duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme as Demonstrações 
Financeiras 2007. 
 
6.4 Aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de R$48.535.532,62 (quarenta e oito milhões, 
quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), 
conforme as Demonstrações Financeiras 2009,conforme segue: 
 

(a) constituição de reserva legal no valor de R$2.286.518,60 (dois milhões, 
duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos), nos termos do 
art. 193 da Lei das S.A.; 
 

(b) R$443.637,03 (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e sete 
reais e três centavos) foram deduzidos em razão de ajustes de exercício anterior referente ao 
período de 2008 da Shoes for U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., adquirida pela 
Companhia, em 21 de julho de 2008;  
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(c) R$4.618.047,12 (quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, quarenta e sete 
reais e doze centavos) foram declarados aos acionistas durante o exercício social de 2009, a 
título de juros sobre capital próprio, imputado ao dividendo obrigatório; 
 

(d) R$18.506.459,89 (dezoito milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) foram distribuídos aos acionistas nesta 
data, a título de dividendos, na exata proporção da participação de cada acionista no capital 
social da Companhia; e 
 

(e) R$22.680.869,98 (vinte e dois milhões, seiscentos e oitenta mil, oitocentos e 
sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) foram retidos pela Companhia nos termos 
do artigo 202, §3º da Lei das S.A. 
 

6.4.1 O pagamento dos dividendos ora declarados conforme item (d) acima aos 
acionistas será efetuado até o dia 10 de maio de 2010. 
 
6.5 Eleger, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 
a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2010, os seguintes membros: 
 

(a) Sr. ANDERSON LEMOS BIRMAN , brasileiro, casado, empresário, 
nascido em 02 de fevereiro de 1954, portador da Carteira de Identidade RG nº M- 27828 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 130.865.966-00, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, na rua Fernandes de Abreu, nº 228, apto 121, Itaim Bibi, 
CEP 04543-070, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, 
na rua Gomes de Carvalho, nº 1507, Cj 161 - Parte, CEP 04547-005, para ocupar o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração;  
 

(b) Sr. ALEXANDRE CAFÉ BIRMAN , brasileiro, casado, empresário, 
nascido em 01 de agosto de 1976, portador da Carteira de Identidade RG nº M-6.351.953–
SSP/MG, inscrito no CPF/MF 002.293.896-60, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, nº 117, 8° andar, Itaim Bibi, 
CEP 04543-070, para ocupar o cargo membro do Conselho de Administração; 
 

(c) Sr. JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO , brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais, sob nº 
23.356, inscrito no CPF/MF sob o nº 006 984 156 - 04, residente e domiciliado na Cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua João Antônio Azeredo, 454, 



 4

apartamento 901, CEP 30320-610, Bairro Belvedere, para ocupar o cargo de membro do 
Conselho de Administração; 
 

(d) Sr. PEDRO DE ANDRADE FARIA , brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.265.414-4 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 271.782.078-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 5º andar, conjunto 
52, CEP 01451-000, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; 
 

(e) Sr. EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ , brasileiro, casado, economista, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 27.074.850-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 263.395.488-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 5º andar, conjunto 52, CEP 01451-000, para 
ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; e 
 

(f) Sr. JOSÉ ERNESTO BENI BOLONHA, brasileiro, divorciado, psicólogo, 
portador da cédula de identidade RG nº 3.817.959-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
532.430.488-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Santa Columba, 61, CEP 04538-040, para ocupar o cargo de membro do Conselho de 
Administração. 
 

6.5.1 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, todos acionistas da 
Companhia, tomaram posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de 
posse lavrados no livro de registro de atas das Reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia, declarando, nos termos e para os fins do § 1º do artigo 147 da Lei das S.A., 
que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos. 
 
6.6 Fixar a verba global anual para a remuneração dos administradores da Companhia 
para o corrente exercício em R$2.484.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro 
mil reais), cuja distribuição entre membros do Conselho de Administração e Diretores será 
definida pelo Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social. 
 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 
assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. Assinaturas: Anderson Lemos Birman – Presidente; Pedro de Andrade Faria – 
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Secretário. Acionistas: Anderson Lemos Birman, Alexandre Café Birman, Albir 
Participações S.A. (por Anderson Lemos Birman e Alexandre Café Birman), Tarpon All 
Equities Fund, LLC (por Pedro de Andrade Faria), José Murilo Procópio de Carvalho, 
Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej e José Ernesto Beni Bolonha. 
 
Certificamos que a presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme autoriza o 
artigo 130, § 1º da Lei 6.404./76, sendo cópia exata da ata original lavrado em Livro de 
Registro próprio. 
 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2010. 
 

 
___________________________________ 

Anderson Lemos Birman 
Presidente 

 
___________________________________ 

Pedro de Andrade Faria 
Secretário 
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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
 

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

 
 

ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010 

 
 

CERTIDÃO DO LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS 
 

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS 
 

 
Acionista Número de Ações 

Ordinárias 
Número de Votos 

Albir Participações S.A. 9.976.658 9.976.658 
Tarpon All Equities Fund, L.L.C. 4.890.516 4.890.516 

Anderson Lemos Birman 4.694.894 4.694.894 
Alexandre Café Birman 1 1 

José Murilo Procópio de Carvalho 1 1 
Pedro de Andrade Faria 1 1 

Eduardo Silveira Mufarej 1 1 
José Ernesto Beni Bolonha 1 1 

Total 19.562.073 19.562.073 
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2010. 
Mesa: 
___________________________________ 

Anderson Lemos Birman 
Presidente 

___________________________________ 
Pedro de Andrade Faria 

Secretário 
 
 


