Ata da Assembleia Geral Ordinária nº 114ª
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CNPJ nº 08.402.943/0001-52
NIRE nº 24.300.000.731
Capital Aberto
(Lavrada sob a forma de sumário- §1º do art. 130, Lei nº 6.404/76)
DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de abril de 2017, às 9:00h, na sede da companhia,
localizada na Rodovia RN 160, s/n, Km 03, Bloco-A, 1º andar, no Distrito Industrial, Natal/RN, CEP:
59115-900.
CONVOCAÇÃO: Edital de convocação da Assembleia publicado nos dias 29, 30 e 31/03/2017, no
jornal Valor Econômico, de São Paulo, nas páginas C8, A13 e A13 respectivamente; no Diário Oficial
do Estado do Rio Grande do Norte, nas páginas 29, 54 e 30 respectivamente; e no jornal Tribuna do
Norte, de Natal, nas páginas 10, 10 e 10 respectivamente.
PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) de ações com direito a voto,
conforme Lista de Presença de Acionistas, e ainda, do representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e de membros do Conselho Fiscal com mandato a expirar nesta data.
MESA: Presidente: acionista Nevaldo Rocha; e Secretário: Flávio Gurgel Rocha.
PUBLICAÇÕES: As Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016 foram publicadas no dia 23/03/2017 juntamente com o Relatório da Administração, Notas
Explicativas e parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e do parecer do Conselho
Fiscal, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte nas paginas 29 a 35, no jornal Tribuna do
Norte, de Natal nas paginas 4 a 10 e no jornal Valor Econômico, de São Paulo nas paginas B15 a B22.
DELIBERAÇÕES:
Assembleia Geral Ordinária. Foram aprovadas, por maioria absoluta dos presentes, com abstenção
de voto dos legalmente impedidos, em matéria de cuja execução participaram:
a) as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e Notas Explicativas com
todas as suas peças e correspondentes pareceres, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2016, com abstenções protocoladas na empresa;
b)a distribuição do resultado líquido do exercício no montante de R$ 317.551.427,14,
conforme discriminado a seguir: para reserva legal o valor de R$ 10.129.406,38; para pagamento de
juros sobre o capital próprio o valor de R$ 91.085.263,80 na base de R$ 1,3902 para as ações
ordinárias e R$ 1,5292 para as ações preferenciais; o valor de R$ 101.373.457,40 como retenção de
lucro para fazer frente aos investimentos do exercício de 2017; o valor de R$ 33.727.060,33 para
reserva de lucro, relativo ao incentivo do imposto renda; o valor de R$ 81.236.239,23 para reserva de
lucro, relativo ao incentivo do ICMS;
c) o orçamento de capital de R$ 210.000.000,00 para o corrente exercício constituído dos
seguintes recursos: 1) R$ 95.036.700,44 de reserva de lucros; 2) R$ 33.727.060,33 de reserva do
incentivo do Imposto de Renda; 3) R$ 81.236.239,23 de reserva do incentivo do ICMS;
d) a destinação do orçamento do exercício corrente, a saber: R$ 20.000.000,00 para bens de
uso – máquinas e equipamentos; e R$ 20.000.000,00 para reforço do capital de giro; R$
170.000.000,00 investimentos nas Lojas Riachuelo S.A;
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e) a reeleição, por maioria absoluta dos presentes, para composição do Conselho de
Administração com mandato de 01 (um) ano de: Nevaldo Rocha, brasileiro, viúvo, empresário, CPF
nº 003.693.494-15 e RG nº 002.690.093-SSP/RN, residente e domiciliado na cidade do Natal/RN com
endereço comercial na Rodovia RN 160, s/n, Km 03, Bloco A, 1º andar, no Distrito Industrial,
Natal/RN, CEP: 59115-900; Lisiane Gurgel Rocha, brasileira, em união estável, empresária, CPF nº
033.442.008-36 e RG nº 4.805.109-SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP com
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leão XIII, nº 500, Jardim
São Bento, CEP 02526-900; e, Élvio Gurgel Rocha, brasileiro, casado, administrador de empresas,
CPF nº 069.133.498-66 e RG nº 4.805.509-8 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo/SP com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leão XIII, nº
500, Jardim São Bento, CEP 02526-900;
f) a fixação, por maioria absoluta dos presentes, em R$ 205.137,62 os honorários mensais e
globais da Diretoria, e em R$ 103.416,36, os honorários mensais e globais do Conselho de
Administração;
g) a eleição, por maioria absoluta dos presentes, por proposta do acionista Nevaldo Rocha, das
seguintes pessoas para a composição do Conselho Fiscal da Companhia, na forma do artigo 161, letras
“a” e “b” do § 4º da Lei 6.404/76, para o mandato que se encerrará na data da realização da
Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas da administração da Companhia referentes ao
exercício social que se findará em 31 de dezembro de 2017: (i) Titulares: Ronald Gurgel, brasileiro,
casado, empresário, CPF nº 003.975.124-49 e RG nº 37.095/SSP/RN, residente e domiciliado na Rua
Frei Henrique de Coimbra, 3331, bairro da Candelária, na cidade de Natal/RN; (ii) Paulo Ferreira
Machado, brasileiro, casado empresário, CPF nº 003.484.904-10 e cédula de identidade nº
99002004797-SSP/CE, residente e domiciliado na cidade do Natal/RN, com endereço na Av.
Rodrigues Alves, 535 apto 1300, Ed. Monte Carlo, bairro do Tirol, na cidade de Natal/RN; (iii) Peter
Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, casado, Administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG n° 63105113-2, inscrito no CPF/MF sob n° 168.126.648-20, residente na Rua
princesa Isabel 347 apto 92, Brooklin, São Paulo, SP; suplentes: (i) Dickson Martins da Fonseca,
brasileiro, casado, empresário, CPF 414.142.174-04 e RG nº 593.664 SSP/RN, residente e domiciliado
na Rua Mossoró, 561, bairro Petrópolis, na cidade de Natal/RN; (ii) José Jânio de Siqueira,
brasileiro, casado, servidor público estadual, CPF nº 214.394.864-68 e RG nº 402.129-SSP/RN,
residente e domiciliado na Rua Dr. Múcio Villar Ribeiro Dantas, nº 500, casa 06, Q-F, Condomínio
Ponta Negra Boulevard, CEP: 59092-580, na cidade de Natal/RN; e (iii) Silvio C. P. Camargo,
brasileiro, separado, Administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.837-1925, inscrito no CPF/MF sob nº 122.917.16816, residente na Av. Padre Lebret, 725 apto 205 bloco 05,
São Paulo, SP. A posse dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada: (i) a
apresentação das respectivas declarações de desimpedimento devidamente firmadas, nos termos da
legislação e regulamentação aplicável; e (ii) a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio
da Companhia.
Todas as manifestações escritas, protestos, votos foram recebidos e protocolados pela mesa e
permanecem arquivados na sede da empresa.
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida, votada e aprovada, sem emendas foi
por todos assinada, sendo que o Presidente comunicou ficar dispensada a publicação das assinaturas
dos acionistas a elas presentes, e lavratura da ata em forma de sumário conforme o disposto nos § 1º e
2º do art. 130 da Lei nº6.404/76. Natal, 26 de abril de 2017.
Nevaldo Rocha
Presidente

Flávio Gurgel Rocha
Secretário
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