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 02 DE SETEMBRO DE 2021.
Data, Hora e Local: Aos 02 (dois) dias do mês de setembro 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 Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Élvio Gurgel Rocha que
convidou a conselheira Lisiane Gurgel Rocha para servir de secretária da mesa da presente reunião,
tendo sido dispensada qualquer convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de
votos e sem ressalvas, deliberaram:
(i)

Aprovar os seguintes documentos: (a) Política Ambiental; (b) Política de Diversidade e
Inclusão; (c) Política de Investimentos Sociais; (d) Política de Sustentabilidade; e (e)
Política do Voluntariado Corporativo, que, devidamente rubricados pela mesa,
encontram-se arquivados na sede da Companhia e cujas cópias serão disponibilizadas
nos websites da Companhia (www.riachuelo.com.br/ri), e, quando aplicável, da CVM
(www.cvm.gov.br); e

(ii)

Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar as providências e praticar todos os atos
necessários à divulgação e à aplicação dos documentos ora aprovados.

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. aa) Flavio Gurgel Rocha, Élvio Gurgel Rocha, Lisiane Gurgel
Rocha, Maria Aparecida Fonseca e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 02 de setembro de 2021.
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Élvio Gurgel Rocha
Presidente

Lisiane Gurgel Rocha
Secretária

