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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 21 DE JULHO DE 2010 

 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 21 de julho de 2010, 
na sede social da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada na Rua 
Fernandes Tourinho, 147, sala 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) o encerramento da filial da investida 
ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda. (“ZZCAPRI”); (ii)  abertura da filial da investida 
ZZAB Comércio de Calçados Ltda. (“ZZAB”); (iii) alteração do objeto social das filiais 
da ZZAB; (iv) a distribuição de juros sobre capital próprio referentes aos meses de abril, 
maio e junho de 2010; (v) aprovação do pagamento de Dividendos Intermediários, 
conforme Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, (vi)  criação de Reserva 
para Investimentos em Pesquisas e Tecnologia; e, (vii)  autorizar a Diretoria da 
Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações 
tomadas nesta ata. 

 

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: 

 



 

 2

5.1 Aprovar o encerramento da filial da ZZCAPRI localizada na Rua Ministro Jesuíno 
Cardoso, nº 46, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, NIRE n º 31.208.255.902. 

 

5.2 Aprovar a abertura da filial da ZZAB localizada na Rua Ministro Jesuíno 
Cardoso, nº 46, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo. 

 

5.3 Aprovar a alteração do objeto social das filiais da ZZAB, com NIRE 
35.220.527.961, 35.902.353.305, 35.902.685.146, 35.902.602.238, 35.903.531.096, 
35.903.659.408, 35.903.751.975 e 35.903.184.571, de “comércio atacadista e varejista de 
calçados, demais artigos de couro e acessórios do vestuário em geral, bem como o 
comércio atacadista e varejista de cosméticos, inclusive importação e exportação” para 
“comércio atacadista e varejista de calçados, demais artigos de couro e acessórios do 
vestuário em geral, bem como o comércio varejista de cosméticos”. As demais filiais não 
terão seu objeto social alterado. 

 
5.4 Aprovar, com base no artigo 21, (c) do Estatuto Social e ad referendum da 
Assembléia Geral, crédito aos acionistas da Companhia, de juros sobre capital próprio, 
referentes aos meses de abril, maio e junho de 2010 no valor total bruto de R$ 
1.723.501,97 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e um reais e noventa e 
sete centavos), por conta dos lucros apurados no Balanço Patrimonial intermediário 
levantado nesta data cujo pagamento será pelo valor líquido de R$ 1.464.976,68 (um 
milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos), já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros 
sobre capital próprio, conforme a legislação em vigor, exceto para os acionistas que 
estiverem dispensados de retenção na fonte e do pagamento em separado do imposto de 
renda, nos termos da Lei n.º 11.053/04, sendo que: 

 
(a) O valor líquido de R$ 366.244,17 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos 

e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) creditado em favor da acionista Tarpon 
All Equities Fund, LLC; 
 

(b) O valor líquido de R$ 842.613,57 (oitocentos e quarenta e dois mil, 
seiscentos e treze reais e cinqüenta e sete centavos) creditado 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, 
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(c) O valor líquido de R$  256.148,94 (duzentos e cinqüenta e seis mil, cento e 
quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) creditado 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. 

 
5.4.1. O valor dos juros sobre o capital próprio da Companhia acima aprovado 
será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício social que se 
encerrará em 31 de dezembro de 2010. 

 
5.5. Fica desde já autorizada a diretoria da Companhia a tomar todas as providências 
necessárias para efetivar o pagamento, até 30 de julho de 2010, dos juros sobre capital 
próprio ora aprovado, os quais serão devidamente atualizados até 30 de junho de 2010 
pelo índice TJLP mais 2,5% (dois e meio por cento) ao ano. 
 
5.6. Aprovar o pagamento de Dividendos Intermediários no valor total de R$ 
20.593.664,94 (vinte milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e 
quatro reais e noventa e quatro centavos). Deste valor, R$ 1.701.749,34 (um milhão, 
setecentos e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) será 
destinado à criação de uma Reserva para Investimentos em Pesquisas e Tecnologia. O 
restante, equivalente a R$. 18.891.915,60 (dezoito milhões, oitocentos e noventa e um 
mil, novecentos e quinze Reais e sessenta centavos), será distribuído aos acionistas da 
Companhia da seguinte forma: 
 

(a) R$ 4.722.978,90 (quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, novecentos e 
setenta e oito reais e noventa centavos) em favor da acionista Tarpon All 
Equities Fund, LLC; 

 
(b) O valor líquido de R$ 4.534.059,74 (quatro milhões, quinhentos e trinta e 

quatro mil, cinqüenta e nove reais e setenta e quatro centavos) em favor do 
acionista Anderson Lemos Birman; e, 

 
(c) O valor líquido de R$ 9.634.876,95 (nove milhões, seiscentos e trinta e quatro 

mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) em favor da 
Albir Participações S.A. 

 
5.7. O pagamento dos dividendos ora declarados conforme item 5.6 acima aos 
acionistas será efetuado até o dia 30 de julho de 2010. 
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A Diretoria da Companhia desde já fica autorizada a tomar todas as providências 
necessárias para efetivar a deliberação tomada nos itens 5.1 a 5.7 acima. 

 

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, 21 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, 21 de julho de 2010 

 
 

_________________________________ 
Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 _________________________________ 
Pedro de Andrade Faria  

Secretário 
 
 


