Guararapes Confecções S.A.
Companhia de Capital Aberto
CNPJ/MF nº 08.402.943/0001-52

Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de março de 2018, às 08h00min, na sede da Guararapes Confecções
S.A. (“Companhia”), situada na Rodovia RN 160, s/n, Km-3, bloco-A, 1º andar, no Distrito Industrial de
Natal/RN.
Presença e Convocação: Convocados pela Administração, por meio eletrônico, participando
presencialmente os membros efetivos Ronald Gurgel e Paulo Ferreira Machado e por vídeo conferência o
membro efetivo Peter Edward C. M. Wilson. Participou ainda como convidado o Sr. Gilberto Sheizo
Izumida (contador da Companhia).
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Ferreira Machado e secretariados pelo Sr. Ronald
Gurgel.
Ordem do Dia: (i) ratificar o parecer emitido por este Conselho Fiscal em 26 de fevereiro de 2018, sobre o
balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2017, com suas demonstrações
financeiras, notas explicativas e relatório dos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young
Terco Auditores Independentes S.S., bem como a proposta da administração para a destinação do lucro
líquido no exercício de 2017; (ii) analisar e opinar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício
de 2018; e (iii) analisar e opinar sobre as contas da administração referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017.
Deliberações: Após a análise dos documentos apresentados nos termos dos itens constantes da Ordem do
Dia, foi emitido parecer do Conselho Fiscal da Companhia, conforme segue:
Parecer do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de suas atribuições e
responsabilidades legais, ratificou o parecer emitido por este Conselho Fiscal em 26 de fevereiro de 2018,
sobre o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2017, com suas
demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório dos auditores independentes da Companhia,
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., bem como a proposta da administração para a
destinação do lucro líquido no exercício de 2017; e procedeu ao exame (a) da proposta de orçamento de
capital para o exercício social de 2018; e (b) das contas da administração da Companhia, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e, com base nos exames efetuados e nos esclarecimentos
prestados pela administração da Companhia, considerando ainda, o parecer favorável sem ressalvas dos
auditores independentes, emitido em 26 de fevereiro de 2018, os membros do Conselho Fiscal concluíram
que os documentos e as propostas acima, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente
apresentados, e opinaram, por unanimidade, pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia
Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada nos termos da Lei nº 6.404/76.
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Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim secretário e
pelos Conselheiros Fiscais da Companhia, como segue:

São Paulo, 26 de março de 2018.

Conselheiros:

PAULO FERREIRA MACHADO

PETER EDWARD C. M. WILSON

RONALD GURGEL
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