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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 29 DE FEVEREIRO DE 2012  

 

1. DATA, HORA E LOCAL : Realizada em 29 de fevereiro de 2012, às 11:00 horas, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507, 16º andar, 

Vila Olímpia, CEP 04547-004. 

 

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. 

 

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 : Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e demonstrações 

financeiras da Companhia, inclusive parecer dos auditores independentes, referentes ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) proposta da administração da 

Companhia de destinação do lucro líquido do exercício de 2011 e proposta de orçamento de 

capital para o exercício de 2012, a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral 

Ordinária; (iii) o aumento do capital social da Companhia dentro do limite de capital autorizado, 

sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de reserva de capital da Companhia no 

valor de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais); (iv) a determinação do voto a ser 

proferido pela Companhia em reuniões de sócios de sociedades controladas da Companhia, a 

serem realizadas para tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço 

patrimonial e o de resultado econômico do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2011; e (v) a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 
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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 dos presentes e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 

 

6.1. Aprovar o relatório anual da administração e, com base no parecer dos auditores 

independentes, aprovar o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da 

Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, os quais serão 

submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 

 

6.2. Aprovar orçamento de capital para o exercício de 2012, conforme relatório arquivado 

na sede da Companhia, o qual será submetido à apreciação da Assembleia Geral Ordinária e fará 

parte do material a ser divulgado pela Companhia juntamente com os documentos referidos no 

item 6.1 acima. 

 

6.3. Aprovar a proposta da Diretoria da Companhia de destinação do lucro líquido do 

exercício de 2011, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária.  

 

 6.3.1 As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos itens 6.1 

a 6.3 desta ata serão divulgados nos termos e prazos dispostos no Artigo 133 da Lei das S.A e 

nas Instruções da CVM 480/09 e 481/09. 

 

6.4. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, independentemente de reforma 

estatutária, dentro do limite de capital autorizado estabelecido pelo Estatuto Social, no valor 

total de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), sem a emissão de novas ações, 

passando o capital social dos atuais R$40.917.089,20 (quarenta milhões, novecentos e dezessete 

mil, oitenta e nove reais e vinte centavos), para R$105.917.089,20 (cento e cinco milhões, 

novecentos e dezessete mil, oitenta e nove reais e vinte centavos), mediante a capitalização da 

reserva de capital no valor de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), de acordo 

com balanço da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2011.  

 

6.5. Determinar os votos a serem proferidos pela Companhia nas reuniões de sócios das 

sociedades controladas pela Companhia, a serem realizadas para tomar as contas dos respectivos 

administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o do resultado econômico do 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 da ZZAB Comércio de Calçados Ltda. e 

ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados Ltda., no sentido de aprovar as matérias acima 

mencionadas. 
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6.6. Aprovar a convocação Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 24 

de abril de 2012, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia, entre outros assuntos a serem 

oportunamente informados no edital de convocação: 

 

 (i) Examinar, discutir e aprovar o relatório da administração e as demonstrações 

financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 

 

 (ii) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido 

referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 

 

 (iii) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o 

exercício social de 2012, nos termos do artigo 196 da Lei n° 6.404/76, conforme 

alterada; e 

 

 (iv) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 

2012. 

 

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. 

Assinaturas: Anderson Lemos Birman, Alexandre Café Birman, Pedro de Andrade Faria, José 

Murilo Procópio de Carvalho, Eduardo Silveira Mufarej, José Ernesto Beni Bolonha, Guilherme 

Affonso Ferreira e Artur Noemio Grynbaum. 

 

São Paulo, 29 de fevereiro de 2012. 

 

Confere com a original lavrada em livro próprio 

 

Mesa: 

 

____________________________ 

Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 ____________________________ 

Alexandre Café Birman  

Secretário 

 


