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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 6 DE JANEIRO DE 2011 
 
 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10 horas do dia 6 de janeiro de 2011, na sede 
social da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fernandes 
Tourinho, 147, salas 1301 a 1303, Bairro Funcionários, CEP 30112-000, Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais. 
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do Parágrafo 
Único do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença de todos os 
membros do Conselho de Administração. 
 
3. MESA: Anderson Lemos Birman – Presidente; Frederico Viana Rodrigues – Secretário.  
 
4. ORDEM DO DIA:  Deliberar sobre a distribuição de dividendos intercalares, com base no 
lucro líquido apurado no balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2010. 
 
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 Aprovar, ad referendum da Assembléia Geral da Companhia, a distribuição de dividendos 
intercalares no montante total de R$28.026.000,00 (vinte e oito milhões e vinte e seis mil reais), 
conforme lucro líquido do exercício apurado no balanço patrimonial levantado em 30 de setembro 
de 2010. 
 

5.1.1 O pagamento dos dividendos intercalares ora distribuídos será efetuado aos 
acionistas na proporção de suas participações no capital social da Companhia, até 29 de abril de 
2011, de acordo com a posição acionária da Companhia nesta data, sendo que as ações de emissão 
da Companhia passarão a ser negociadas ex dividendos a partir desta data. 
 

5.1.2 Consignar que os dividendos intercalares ora declarados serão imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010. 
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6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário, a qual, após lida, conferida 
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 6 de janeiro de 2011. 
Assinaturas: Mesa: Presidente –Anderson Lemos Birman; Secretário – Frederico Viana 
Rodrigues. Conselheiros: Anderson Lemos Birman, Alexandre Café Birman, Pedro de Andrade 
Faria, Eduardo Silveira Mufarej, José Ernesto Beni Bologna, José Murilo Procópio de Carvalho e 
Guilherme Affonso Ferreira . 
 

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. 
 

Belo Horizonte, 6 de janeiro de 2011. 
 

_______________________________________ 
Frederico Viana Rodrigues 

Secretário 


