
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 05 DE MARÇO DE 2018 

 

1.  DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 05 de março de 2018, às 10:00 horas, 

no escritório da Companhia na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes 

de Carvalho, nº 1.507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005. 

 

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, sendo que houve participação de membros do Conselho de Administração 

por conferência telefônica/videoconferência, conforme autorizado pelo artigo 20 do 

Estatuto Social da Companhia. 

 

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e 

secretariados pelo Sr. Rodrigo Pecchiae. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o relatório da administração, as contas da 

Diretoria e demonstrações financeiras da Companhia, inclusive parecer dos auditores 

independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) 

a proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 

31 de dezembro de 2017;  

 

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, as contas da Diretoria e, com base no 

parecer dos auditores independentes, as demonstrações financeiras da Companhia 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as quais serão 

submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 

 

6.2. Aprovar a proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2017, 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.   

 

6.2.1 As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos 

itens 6.1 a 6.2 desta ata serão oportunamente divulgados nos termos e prazos dispostos 

no Artigo 133 da Lei 6.404/76 e nas Instruções da CVM 480/09 e 481/09. 

 

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 por todos os 

membros do Conselho de Administração fisicamente presentes. Mesa: Alessandro 

Giuseppe Carlucci – Presidente; e Rodrigo Pecchiae. – Secretário. Conselheiros que 

participaram remotamente: Alessandro Giuseppe Carlucci, José Ernesto Beni Bologna, 

Alexandre Birman, Guilherme Affonso Ferreira, Juliana Rozenbaum, Luiz Fernando 

Giorgi e Paula Bellizia. 

 

São Paulo, 05 de março de 2018. 

Mesa: 

 

__________________________________ 

Alessandro Giuseppe Carlucci  

Presidente 

 ______________________________ 

Rodrigo Pecchiae 

Secretário 

 


