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 24 DE JUNHO DE 2021.
Data, Hora e Local: Aos vinte quatro (24) dias do mês de junho 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,
quais sejam, Flávio Gurgel Rocha, Élvio Gurgel Rocha, Lisiane Gurgel Rocha, Maria Aparecida
Fonseca e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta feita pelo Sr. Flávio Gurgel Rocha, do creditamento, nesta
data, de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de
2021, conforme Artigo. 17, Parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia, no montante bruto de
R$15.025.842,94 (quinze milhões e vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e
quatro centavos), correspondentes a R$ 0,0301 por ação, considerando a quantidade de 499.197.440
ações ordinárias, das quais já foram excluídas as ações em tesouraria, sendo que a data do pagamento
será deliberada na Assembleia Geral Ordinária de 2022.
Deliberações: Examinada e debatida a matéria constante da ordem do dia, foi aprovada, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer
uso, mas inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes.
Natal, 24 de junho de 2021.
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