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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia Aberta 

 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  

REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2015 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10 (dez) horas do dia 04 de maio de 

2015, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005.  

 

2. CONVOCAÇÃO : Convocação realizada nos termos do Artigo 17 do Estatuto 

Social da Companhia, mediante notificação prévia por escrito entregue aos membros do 

Conselho de Administração.  

 

3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração 

da Companhia, fisicamente ou por meio de videoconferência ou conferência telefônica, 

nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. 

 

4. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. 

Fernando Santos Abreu Caligaris. 

 

5. ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) as informações 

financeiras trimestrais da Companhia relativas ao período de 01 de janeiro de 2015 até 

31 de março de 2015; (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iii) 

autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à 

efetivação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração. 

 

6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes 

deliberaram o quanto segue: 

 

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, as informações financeiras trimestrais da 

Companhia referentes ao período de 01 de janeiro de 2015 até 31 de março de 2015, 

ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações na forma da 

legislação aplicável. 

 

6.2. Eleger para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a primeira 

Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a realização da Assembleia 
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Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a ser 

encerrado em 31 de dezembro de 2016, os Srs.:  

 

 (i) Alexandre Café Birman, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira 

de Identidade RG nº M-6.351.953, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 

002.293.896-60, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para os 

cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Operações, 

cumulativamente;  

 

 (ii) Thiago Lima Borges, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

portador da Carteira de Identidade RG nº 78.229.233-1, expedida pela SSP/BA, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 805.112.605-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, 16º andar, Vila Olímpia, 

CEP 04547-005, para os cargos de Diretor Vice-Presidente Corporativo, Diretor 

Financeiro e Diretor de Relação com Investidores, cumulativamente;  

 

 (iii) David Nery Python, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

portador da Carteira de Identidade RG nº 9450119, expedida pela IFP/RJ, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 311.190.618-30, com endereço comercial na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, 16º andar, Vila Olímpia, 

CEP 04547-005, para o cargo de Diretor sem designação específica; e  

 

 (iv) Marco Antônio Ferreira Coelho, brasileiro, casado, contador, portador da 

Carteira de Identidade RG nº MG-694.276, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 131.764.636-34, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, nº 147, salas 1301 e 1303, Funcionários, 

CEP 30112-000, para o cargo de Diretor sem designação específica. 

 

 6.2.1 Conforme Parágrafo Sexto do Artigo 29 do Estatuto Social, o Diretor 

eleito nos termos do item (iii) acima terá as seguintes atribuições: (i) assessorar, 

coordenar, orientar e direcionar a equipe do canal multimarca no cumprimento efetivo 

de suas funções e responsabilidades; (ii) assessorar, coordenar, orientar e direcionar a 

equipe do departamento de exportação no cumprimento efetivo de suas funções e 

responsabilidades; (iii) assessorar, coordenar, orientar e direcionar a equipe de 

webcommerce no cumprimento efetivo de suas funções e responsabilidades; (iv) liderar 

o webcommerce nas metodologias ligadas a estratégia, marketing e canais de 

distribuição do varejo e franquia a fim de manter o alinhamento com os objetivos 

estratégicos da Companhia. 
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 6.2.2 Conforme Parágrafo Sexto do Artigo 29 do Estatuto Social, o Diretor 

eleito nos termos do item (iv) acima terá as seguintes atribuições: (i) planejar, 

coordenar, orientar e direcionar os planos e estudos de Auditoria dos controles internos 

em todas as unidades e empresas do Grupo, (ii) assessorar o Conselho de Administração 

no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades fornecendo análises, 

apreciações, conclusões, recomendações, pareceres e informações relativas às atividades 

desenvolvidas pelas áreas da empresa; (iii) assegurar que os controles internos 

estabelecidos, suas respectivas operações e informações assegurem a observância das  

normas e políticas internas, procedimentos, leis e regulamentos; (iv) assessorar a 

implementação da Gestão de Risco, propondo medidas para a prevenção, controle e 

redução de riscos que possam ter impacto sobre o patrimônio, os interesses ou a imagem 

do Grupo econômico do qual a Companhia faz parte, bem como recomendar melhorias; 

e (v) identificar pontos de melhoria nos processos de gestão das unidades do Grupo 

econômico do qual a Companhia faz parte. 

 

6.2.3 A posse dos membros da Diretoria ora eleitos fica condicionada (i) à 

apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) 

à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) do 

respectivo Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante do 

Anexo A ao Regulamento do Novo Mercado. 

 

6.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e firmar 

todos e quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora 

aprovadas. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 

reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada. Foi 

colhido o voto expresso, via correio eletrônico digitalmente certificado dos Srs. 

Anderson Lemos Birman, José Ernesto Beni Bolonha; José Murilo Procópio de 

Carvalho, Carolina Valle de Andrade Faria; Claudia Elisa de Pinho Soares; Fabio 

Hering; Juliana Rozenbaum; Rodrigo Calvo Galindo; Guilherme Affonso Ferreira e 

Welerson Cavalieri que participaram remotamente da Reunião nos termos do artigo 20 

do Estatuto Social da Companhia, cujas cópias foram juntadas a presente ata no Livro 

de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Anderson 

Lemos Birman – Presidente e Fernando Santos Abreu Caligaris – Secretário. 

 

 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
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São Paulo, 04 de maio de 2015. 

 

 

Mesa: 

 

__________________________________ 

Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 ______________________________ 

Fernando Santos Abreu Caligaris 

Secretário 

 


