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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 
 

CNPJ/MF 16.590.234/0001-76 
NIRE: 31.300.025.91-8 

 
 

1. Data, hora e local: 02 de fevereiro de 2011, às  15:00 horas, na sede da Companhia, 
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, nº 147, salas 
1.301 a 1.304, CEP 30112-000. 
 
2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do Parágrafo Único do 
Artigo 19 do Estatuto Social, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 
 
3. Mesa: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. 
Pedro Andrade Faria.  
 
4. Ordem do Dia: Reuniram-se membros do Conselho de Administração da Companhia 
para deliberar sobre a possibilidade de enquadramento da Companhia como companhia  de 
investimento nos termos da legislação norte-americana conhecida como Investment Company 
Act of 1940, visando a aplicação temporária no mercado financeiro de parte dos recursos obtidos 
por meio da oferta de ações de 31 de janeiro de 2011 (“Oferta”). 
 
5. Deliberações: A seguinte deliberação foi tomada pela unanimidade dos conselheiros 
presentes: 
 
5.1. Como os recursos a serem recebidos por meio da Oferta e como a aplicação desses 
recursos nas atividades operacionais da Companhia depende do ritmo de evolução da 
implantação de nossos empreendimentos, parte dos recursos obtidos na Oferta deverá ser 
aplicada temporáriamente no mercado financeiro. Em vista disso a Companhia poderá ser 
enquadrada como uma companhia de investimento para fins da legislação norte-americana 
conhecida como Investment Company Act of 1940, exceto nos termos da Rule 3a-2 que trata 
de empresa de investimento de caráter transitório.  
 
Contudo, as atividades da Companhia são e continuarão sendo primordialmente a participação 
em outras sociedades nas áreas de comércio de artigos de couro e de plástico em geral, 
incluindo sapatos e calçados e a industrializaçao e a comercializaçao de artigos e vestuário, bem 
como a prestação de serviços de assessoria, administração, gerenciamento e supervisão, nas suas 
áreas de atuação, e a Companhia não deseja desenvolver atividades de investimento, 
reinvestimento, propiedade, detenção ou negociação de títulos.  
 
Assim, ficou resolvido que a Companhia, assim que razoavelmente possível e no prazo máximo 
de um ano a partir da data da Oferta, desenvolverá principalmente atividades outras que as de 
investimento, reinvestimento, propiedade, detenção ou negociação de títulos.  
 



5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e 
assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
 
6. Assinaturas: MESA: Presidente: Anderson Lemos Birman.  Conselheiros: 
Alexandre Café Birman; José Murilo Procópio de Carvalho; Pedro de Andrade Faria; Eduardo 
Silveira Mufarej; José Ernesto Beni Bolonha; Guilherme Affonso Ferreira. 
 
 

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2011. 
 
 

____________________________   _____________________________ 
Anderson Lemos Birman    Alexandre Café Birman 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
José Murilo Procópio de Carvalho   Pedro de Andrade Faria 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Eduardo Silveira Mufarej    José Ernesto Beni Bolonha 
 
 
 
 
_____________________________    
Guilherme Affonso Ferreira     


