GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.402.943/0001-52
NIRE 24.300.000.731
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 28 de março de 2021
Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00min,
na filial da Guararapes Confecções S/A (“Companhia”), por videoconferência, conforme autorizado pelo
Artigo 6º, parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
Convocação e Presenças: reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, conduzidos os seus
trabalhos pelo presidente do Conselho de Administração, Sr. Flávio Gurgel Rocha, que convidou o
conselheiro Élvio Gurgel Rocha para servir de secretário da mesa da presente reunião, tendo sido
dispensada qualquer convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho. O
Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Marcello Joaquim Pacheco, participou por call conference
da reunião, pelo período necessário à discussão das matérias indicadas nos itens (a) e (b) abaixo.
Ordem do Dia: Abrindo a reunião, o presidente declarou que ela se realizava para: (a) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, do Relatório
dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; (b) apreciar a proposta de remuneração
global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021; e (c) aprovar a convocação
das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia (“Assembleias”), para deliberar sobre
as matérias indicadas nos itens acima, nos termos da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
Deliberações: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram:

(i)

Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, para o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, devidamente auditadas pelos auditores independentes, Ernst & Young
Terco Auditores Independentes S.S., os quais serão submetidos à apreciação das Assembleias.
Ainda, os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se
favoravelmente à aprovação das contas dos administradores, acompanhadas do Parecer do
Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes, os quais também serão
submetidos à apreciação das Assembleias;

(ii)

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2021, no valor total líquido de encargos que são ônus da Companhia de até
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a qual será submetida à apreciação e aprovação dos
acionistas nas Assembleias a serem convocadas; e
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(iii)

Aprovar, nos termos do Artigo 9º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, e do
Artigo 123 da Lei das S.A., a convocação das Assembleias, a serem realizadas,
cumulativamente, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica
Microsoft Teams, em 28 de abril de 2021, às 10h00min, para deliberar sobre: (I) Em Assembleia
Geral Extraordinária: (a) a reforma do Estatuto Social da Companhia para (a.1) alterar o Artigo
11, a fim de modificar a composição do Conselho de Administração da Companhia por, no
mínimo, 3 (três) membros, e, no máximo, 9 (nove) membros (podendo ser eleitos suplentes),
acionistas ou não, (a.2) modificar o Artigo 12 para prever que a Diretoria da Companhia seja
constituída de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, (a.3) incluir um novo §1º
ao Artigo 12 com a finalidade de estabelecer que qualquer diretor poderá cumular as
atribuições do cargo de Diretor de Relações com Investidores e (a.4) alterar o §1º, Artigo 14,
para retirar a previsão de que a Companhia será representada, isoladamente, por seu
Presidente; e (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações
propostas nos itens anteriores; e (II) em Assembleia Geral Ordinária: (c) a prestação de contas
dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da
Administração e pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes (Ernst & Young
Terco Auditores Independentes S.S.); (d) a determinação do número de membros a compor o
Conselho de Administração; (e) eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia; (f) considerando a solicitação de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de
2021, a determinação do número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia,
eleição e reeleição, conforme o caso, de seus membros efetivos e suplentes; (g) fixar a
remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício
social de 2021, nos termos do Artigo 152 da Lei das S.A.; e (h) fixar a remuneração global anual
dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, se instalado, para o exercício social de 2021,
nos termos do Artigo 162, §3º, da Lei das S.A.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na
forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração
presentes assinada.
São Paulo, 28 de março de 2021.

Mesa:

Flávio Gurgel Rocha
Presidente

Élvio Gurgel Rocha
Secretário

Conselheiros presentes:

Flávio Gurgel Rocha

Élvio Gurgel Rocha
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Lisiane Gurgel Rocha
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