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GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 08.402.943/0001-52
NIRE 24.300.000.731
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2021.
Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às
10:00h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, a
serem tidas como realizadas, para fins da Instrução CVM n˚ 622/20, na sede social da Guararapes
Confecções S.A. (“Companhia”), localizada à Rod. RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, Distrito
Industrial de Natal, RN.
Convocação e Publicações: Edital de convocação publicado (i) nas edições de 06, 07 e 08 de
abril de 2021 do jornal Tribuna do Norte, de Natal/RN, nas páginas 4, 7 e 5, respectivamente;
(ii) nas edições de 06, 07 e 08 de abril de 2021, do jornal Valor Econômico, de São Paulo/SP, nas
páginas B3, C5 e C5, respectivamente; e (iii) nas edições de 06, 07 e 08 de abril de 2021 do Diário
Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, nas páginas 38, 42 e 29, respectivamente.
Demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, juntamente
com o Relatório Anual da Administração, Notas Explicativas, e pareceres da Ernst & Young
Auditores Independentes S.S. e do Conselho Fiscal, publicadas (i) na edição de 26 de março de
2021 do jornal Tribuna do Norte, de Natal/RN, nas páginas 1 a 7, (ii) na edição de 26 de março
de 2021 do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, nas páginas 29 a 42; e (iii) na
edição de 26 de março de 2021 do jornal Valor Econômico, de São Paulo/SP, nas páginas B16 a
B27. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela
Instrução CVM nº 481/2009.
Presenças: Presentes, nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, acionistas
representando mais de 91,9% das ações ordinárias, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas e considerando os boletins de voto a distância enviados diretamente à
Companhia ou através dos sistemas da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e do escriturador e os
acionistas que participaram das assembleias através do sistema eletrônico de participação a
distância Microsoft Teams, nos termos do art. 21-V da Instrução CVM nº 481/09. Presente
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também (i) o Sr. Marcello Joaquim Pacheco e Murico dos Santos, membros do Conselho Fiscal
da Companhia, (ii) o Sr. Oswaldo Aparecido Nunes, representante da administração da
Companhia, e (iii) a Sra. Patricia Nakano, representante da Ernst & Young Auditores
Independentes S.S., auditores independentes da Companhia.
Mesa: Oswaldo Aparecido Nunes – Presidente; Silvana Lavacca Arcuri – Secretária.
Ordem do Dia: Deliberar sobre, (I) em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Reformar o
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) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das
alterações propostas nos itens anteriores; e (II) em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Determinar o número de membros a
compor o Conselho de Administração da Companhia; (c) Eleger os membros do Conselho de
Administração da Companhia; (d) Caso seja instalado o Conselho Fiscal para o exercício de 2021,
determinar o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger ou
reeleger, conforme o caso, seus membros efetivos e suplentes; (e) Fixar a remuneração global
anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2021; e (f) Fixar a
remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, se instalado, para o
exercício social de 2021.
Deliberações: Dispensada a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por
meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas,
consoante a Instrução CVM nº 481/2009, deliberou-se, com a abstenção dos legalmente
impedidos e com as abstenções e votos divergentes registrados em cada deliberação:
(I)

Em Assembleia Geral Extraordinária:
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(a)

(a.1) Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 458.614.591 votos a favor e
301.200 abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia para 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. Dessa forma, o Artigo 11 passará a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 11 – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, e, no
máximo, 9 (nove) membros (podendo ser eleitos suplentes), acionistas ou não, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição.”;
(a.2) Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 458.614.591 votos a favor e
301.200 abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia modificar o Artigo 12
para prever que a Diretoria da Companhia seja constituída de, no mínimo, 2 (dois) e, no
máximo, 5 (cinco) membros. Dessa forma, o caput do Artigo 12 passará a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12 – A Companhia terá uma diretoria constituída de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo,
5 (cinco) membros, brasileiros, acionistas ou não, residentes no país, os quais, nomeadamente,
exercerão os cargos de Diretor Geral, Diretor de Relações com Investidores, e os demais Diretores
sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração para cumprimento de mandato
de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, mas destituíveis pelo mesmo Conselho a qualquer tempo.”
(a.3) Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 458.614.591 votos a favor e
301.200 abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia 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. Dessa forma, os parágrafos
do Artigo 12 passarão a vigorar com a seguinte redação; e
“§1º – Qualquer diretor poderá cumular as atribuições do cargo de Diretor de Relações com
Investidores.

§2º – Os diretores tomarão posse de seus cargos mediante assinatura do seu correspondente “Termo
de Posse”, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e são dispensados de prestar
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caução.

§3º – Expirado que seja o prazo de seus mandatos, os diretores permanecerão em seus cargos, na
plenitude de seu exercício, com os mesmos direitos e deveres, até a prestação de contas de sua gestão
e posse de seus substitutos, no caso de não serem reeleitos.”
(a.4) Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados [458.614.591] votos a favor e
301.200 abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia alterar o §1º, Artigo 14,
para prever que a representação da Companhia se dará, conjuntamente, por 2 (dois)
Diretores, ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com poderes específicos, ou ainda,
por 2 (dois) procuradores com poderes específicos. Dessa forma, o Artigo 14 passará a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 – Isoladamente os diretores têm poderes que a lei lhes confere para a prática de todos os
atos e operações normais de gestão, relativos aos fins da companhia.

§1º – Os atos que importem em responsabilidade e obrigações para a Companhia, como
assinaturas de contratos, emissão e endosso de cheques, realização de operações de empréstimos e
financiamentos, constituição de procuradores com poderes específicos e prazos determinados, serão
praticados, conjuntamente, por 2 (dois) Diretores, ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com
poderes específicos, ou ainda, por 2 (dois) procuradores com poderes específicos.”
(b)

Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 458.614.591 votos a favor e 301.200
abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações
propostas no item acima, conforme Anexo I a presente ata.

(II)

Em Assembleia Geral Ordinária:

(a)

Aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 24.484.044 votos a favor

e 434.291.399 abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da
Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, do Relatório dos Auditores
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020;
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(b) Aprovar, por maioria, tendo sido computados 458.428.943 votos a favor, 45.300 votos
contrários e 301.200 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto
por 5 (cinco) membros efetivos;
(c) Eleger, por maioria, tendo sido computados 449.445.677 a favor, 6.603.869 votos
contrários e 2.725.897 abstenções, os seguintes membros para o Conselho de Administração da
Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022: (a) Flávio
Gurgel Rocha, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 013.609.928-98 e portador
da cédula de RG nº 4.805.519-SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leão XIII nº 500, Jd. São Bento, CEP 02526-000;
(b) Lisiane Gurgel Rocha, brasileira, em união estável, empresária, inscrita no CPF sob o nº
033.442.008-36 e portadora de RG nº 4.805.109-SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leão XIII nº 500, Jardim São
Bento, CEP 02526-000; (c) Élvio Gurgel Rocha, brasileiro, casado, administrador de empresas,
inscrito no CPF sob o nº 069.133.498-66 e portador do RG nº 4.805.509-8 SSP-SP, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leão
XIII nº 500, Jardim São Bento, CEP 02526-000; (d) Maria Aparecida Fonseca, brasileira,
casada, administradora, inscrita no CPF sob o nº 987.333.508-00e portadora de RG nº 5.500.8975 SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Leão XIII nº 500, Jardim São Bento, CEP 02526-000; e (e) Sérgio Alexandre
Figueiredo Clemente, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 373.766.326-20 e
portador da cédula de RG nº 55.799.633-8 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leão XIII nº 500, Jd. São Bento,
CEP 02526-000.
Os conselheiros ora eleitos (i) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos
previstos no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/02 para a sua investidura
como membros do Conselho de Administração da Companhia e não estarem incursos em
qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer
administração de sociedade mercantil; e (ii) tomarão posse em seus cargos em até 30 (trinta) dias
a contar desta data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, quando apresentarão as
declarações a que se refere a Instrução CVM nº 367/02.
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(d) Por solicitação dos acionistas controladores, instalar o Conselho Fiscal para o exercício
social de 2021 e aprovar, por unanimidade, com 458.474.243 votos a favor e 301.200 abstenções
a definição do número de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes;
(e) Eleger, por unanimidade, com 457.358.646 votos a favor e 1.416.797 abstenções, os
seguintes membros, titulares e suplentes, para o Conselho de Fiscal da Companhia:
(i) indicados pelos acionistas controladores, os seguintes candidatos: como membros
titulares, os Srs. Eduardo Seiji Yamaguchi, brasileiro, casado, contador, portador da
Carteira de Identidade nº 11.496.654-0 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob
o nº 030. 124.288-79, e Murici dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da
Carteira de Identidade nº 28.202.126-7 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob
o nº 248.933.788-21; e como seus respectivos suplentes, os Srs. Gilberto Sheizo
Izumida, brasileiro, convivendo em união estavél, contador, portador da Carteira de
Identidade nº 11.199.774-4 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº
042.868.618-48e Alberto Jorge Alves Oliveira da Costa, brasileiro, solteiro, arquiteto,
portador da Carteira de Identidade nº 28.942.048-9 e inscrito no CPF/ME sob o nº
125.191.318-02; e
(ii) indicado pelos acionistas minoritários, como membro titular, o Sr. Shakhaf Wine,
brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 07.140.616-9,
expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 168.126.648-20; e, como seu
suplente, o Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, adminstrador,
portador da Carteira de Identidade nº 63.105.113-2, expedida pela SSP/SP, e inscrito no
CPF/ME sob o nº 168.126.648-20.
Os conselheiros fiscais ora eleitos, titulares e suplentes, (i) declararam, sob as penas da lei, que
cumprem todos os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A. para sua investidura como
membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomarão posse em até 30 dias a contar desta
data mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho Fiscal da Companhia.
(f)

Aprovar, por maioria, tendo sido computados 450.706.835 votos a favor, 6.697.111 votos
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contrários e 1.371.497 abstenções, a fixação da remuneração global anual dos administradores da
Companhia em até R$6.000.000,00, de acordo com o artigo 152, da Lei das S.A., para o exercício
de 2021; e
(g) Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 457.403.946 votos a favor e 1.371.497
abstenções, a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia em até R$ 600.000,00, de acordo com o artigo 162, §3º, da Lei das S.A., para o
exercício de 2021.
Esclarecimentos: A presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130,
parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando autorizada a sua publicação com a omissão das
assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, e do artigo
10, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia.
Encerramento e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
assinada por todos os presentes, contabilizando-se ainda como presentes e assinantes, na forma
do artigo 21- V, § 1° da Instrução CVM nº 481/2009, os acionistas que votaram por meio de
Boletim de Voto a distância e pelo sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado
pela Companhia. Mesa: Oswaldo Aparecido Nunes – Presidente; Silvana Lavacca Arcuri –
Secretária. Acionistas Presentes nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária: ANNA
CLAUDIA KLEIN ROCHA; BOGARI POLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES; BOGARI VALUE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO; BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE
ACOES; BOGARI VALUE MASTER FIA; BOGARI VALUE Q FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES PREVIDENCIARIO; ELVIO GURGEL ROCHA; FLAVIO
GURGEL ROCHA; HELOISA RAMALHO ROCHA; JACIRA TEIXEIRA ROCHA DE
OLIVEIRA; JULLIANA OLIVEIRA CUNHA; LISIANE GURGEL ROCHA; MARCELO
OSCAR; MAURO MARIZ GONCALVES; MAXWELL TEIXEIRA DE OLIVEIRA;
NEWTON ROCHA DE OLIVEIRA JUNIOR; MONICA OLIVEIRA CUNHA BEZERRA;
OSWALDO APARECIDO NUNES; PEDRO ROBERTO DE SIQUEIRA; QUANTITAS
FIA MONTECRISTO; RODRIGO MONTE ROCHA; ROGERIO WANDERLEY ROCHA
DE OLIVEIRA; RONALDO WANDERLEY LUNZ; SIDNEY GURGEL; TULIO JOSE
PITOL DE QUEIROZ; VIRGINIA LUCIA WANDERLEY DE OLIVEIRA; Acionistas que
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votaram por meio dos Boletins de voto a distância: ALASKA PERMANENT FUND;
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN
CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; ARGUCIA ENDOWMENT
FUNDO DE INV MULTIMERCADO; ARGUCIA INCOME FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES; BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME;
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA STATE
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE
PENSION PLAN; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CLUBE DE INVESTIMENTO
ESCALADA; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND ; DUST FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I ; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA
INVEST DIMENS GROU; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX
NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION
EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY
INDEX FUND B ; FATOR MASTER FIA; FATOR SINERGIA VII FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; FIDELITY NORTHSTAR FUND ; FIDELITY SALEM
STREET T: FIDELITY TOTALINTE INDEX FUND; FLEXSHARES MORNINGSTAR
EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F; FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV;
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI; FRANKLIN
TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN; INTERNATIONAL MONETARY
FUND; IRISH LIFE ASSURANCE PLC; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
ETF ; ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF; ISHARES
EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND ; ISHARES III PUBLIC LIMITED
COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING
MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JOHN
HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND; JOULE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST ;
LEGALGENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND ; LEGAL AND
GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD ; LIS ICATU FIFE PREVIDENCIARIO
QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; LIS ICATU
PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; LIS VALUE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES
RET ASSOCIATION ; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED ; MERCER QIF FUND
PLC; MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; MGI FUNDS PLC;
MINEWORKERSPENSION SCHEME; MOPYATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
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ACOES; MOS FIA; NORGES BANK ; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL
CAP INDEX FUND-NON LEND ; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US
INVESTABLE MIF - LENDING; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM ; PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX; PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 ;
ROTHKO EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY FUND, L.P. ; ROTHKO
EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.; SCHWAB EMERGING
MARKETS EQUITY ETF; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF ; SSGA
SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST
MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND ; ST STR
MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD; STATE ST GL
ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; STATE STREET GLOBAL ALL
CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; STATE STREET IRELAND UNIT TRUST;
STICHTING PGGM DEPOSITARY; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; THE
BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK ; THE DFA INV T CO ON
BEH ITS S THE EM SLL CAPS; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA; TIAA-CREF QUANT INTER SMALL-CAP EQUITY FUND; UPS GROUP
TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS ; VANECK VECTORS BRAZIL SMALLCAP ETF ; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD
ESG INTERNATIONAL ; VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX
TRUST II; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX
T ; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD INV FUNDS
ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F ; VANGUARD INVESTMENT
SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
STOCK INDEX FD, A SEVAN S F; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX
FUND, A SERIES OF; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND
FUND
Certificamos que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

Oswaldo Aparecido Nunes

Silvana Lavacca Arcuri
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Presidente

Secretária

ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
Companhia aberta de capital autorizado
CNPJ nº 08.402.943/0001-52
ESTATUTO SOCIAL
CAPITULO I
Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração
Art. 1º – GUARARAPES CONFECÇÕES S.A., constituída em 06 de outubro de 1956, sob a
denominação social de Confecções Guararapes S.A., é a companhia que se regerá pelo presente
estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Art. 2º – A companhia tem foro nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte,
e sede à Rodovia RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, Distrito Industrial de Natal, CEP 59115900, podendo, no entanto, a critério do seu Conselho de Administração, abrir e encerrar filiais,
agências, escritórios e depósitos em qualquer parte do território nacional.
Art. 3º – A companhia tem por objeto: a) indústria têxtil em geral; b) a indústria de confecções de
roupas e de tecidos em geral, sua comercialização por atacado e a varejo, e exportação; c) a
importação e comercialização, por atacado, de confecções e tecidos, produtos de perfumaria e
esportivos, calçados, roupasde cama, mesa, banho e cozinha, brinquedos,relógios e cronômetros,
artigos para fumantes e material de acampamento; d) serviços de comunicação, publicidade e
propaganda; e) serviços de criação e confecção de artigos do vestuário em geral e de cama, mesa,
banho e cozinha; f) participação no capital social de outras sociedades.
Art. 4º – O prazo de duração da companhia é por tempo indeterminado.
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CAPITULO II
Capital e Ações
Art. 5º – O capital social da Companhia, totalmente integralizado, é de R$ 3.100.000.000,00 (três
bilhões e cem milhões de reais) dividido em 499.200.000 (quatrocentos e noventa e nove milhões
e duzentas mil) ações, todas ordinárias, escriturais, sem valor nominal.
§ 1° – O capital social poderá ser aumentado, na forma do art. 168 da Lei nº 6.404/76, até o limite
de 524.160.000 (quinhentos e vinte e quatro milhões, cento e sessenta mil) ações ordinárias,
independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, que
fixará as condições da emissão, estabelecendo se o aumento se dará por subscrição pública ou
particular, o preço e as condições de integralização, sendo certo, no entanto, que a subscrição em
bens dependerá da aprovação do laudo de avaliação pela Assembleia Geral, na forma da lei.
§ 2° - O Conselho de Administração poderá, dentro do limite do capital autorizado:
a) de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, determinar a outorga, pela Companhia,
de opção de compra de ações aos administradores ou empregados da Companhia ou de
sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia, ou a pessoas naturais que
prestem serviços à Companhia ou a suas controladas diretas ou indiretas, sem direito de
preferência para os acionistas;
b) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, inclusive quando atribuídos como vantagem
adicional aos subscritores de ações ou debêntures conversíveis em ações; e
c) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem
bonificação em ações.
Art. 6º – Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, sendo ela
indivisível perante a sociedade.
Art. 7º – A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.
Art. 8º – Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a
subscrição de ações da mesma classe, no aumento do capital social.
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§ 1º – O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
publicação do edital pertinente.
§ 2º – Não haverá direito de preferência para o acionista cuja participação na sociedade tenha sido
em decorrência de ações integralizadas com recursos de incentivos fiscais.
CAPITULO III
Assembleia Geral
Art. 9º – A Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, nos primeiros 4 (quatro) meses de cada
exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.
Parágrafo único – A Assembleia Geral terá a sua convocação, o seu funcionamento e as suas
atribuições na forma prevista na legislação pertinente.
Art.10 – Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador
legalmente constituído, munido de instrumento procuratório com poderes específicos e que atenda
aos requisitos legais.
CAPITULO IV
Conselho de Administração
Art. 11 – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, e, no
máximo, 9 (nove) membros (podendo ser eleitos suplentes), acionistas ou não, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição.
§ 1º – O Conselho de Administração elegerá entre os seus membros, um presidente, que convocará
e presidirá suas reuniões, e um vice-presidente, que o substituirá nos seus impedimentos e ausências
eventuais.
§ 2º – No caso de vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos
remanescentes e permanecerá no cargo até a primeira Assembleia Geral que se realizar.
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§ 3º – O Conselho de Administração terá as atribuições previstas na legislação pertinente, sendo
ainda, de sua exclusiva competência, as autorizações para alienar imóveis, hipotecar bens, constituir
penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos ou de direitos creditórios e dar bens
móveis em alienação fiduciária em garantia, bem assim adquirir ações de sua emissão para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação.
CAPITULO V
Diretoria
Art. 12 – A Companhia terá uma diretoria constituída de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5
(cinco) membros, brasileiros, acionistas ou não, residentes no país, os quais, nomeadamente,
exercerão os cargos Diretor Geral, Diretor de Relações com Investidores, e os demais Diretores
sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração para cumprimento de mandato
de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, mas destituíveis pelo mesmo Conselho a qualquer tempo.
§ 1º – Qualquer diretor poderá cumular as atribuições do cargo de Diretor de Relações com
Investidores.
§ 2º – Os diretores tomarão posse de seus cargos mediante assinatura do seu correspondente
“Termo de Posse”, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e são dispensados de
prestar caução.
§ 3º – Expirado que seja o prazo de seus mandatos, os diretores permanecerão em seus cargos, na
plenitude de seu exercício, com os mesmos direitos e deveres, até a prestação de contas de sua
gestão e posse de seus substitutos, no caso de não serem reeleitos.
Art. 13 – Em caso de vacância na diretoria, de qualquer de seus membros, caberá ao Conselho de
Administração eleger o substituto para complementação do mandato do substituído ou ainda,
determinar o preenchimento do cargo, cumulativamente, por outro diretor, se tanto lhe parecer
mais conveniente.
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Art. 14 – Isoladamente os diretores têm poderes que a lei lhes confere para a prática de todos os
atos e operações normais de gestão, relativos aos fins da companhia.
§ 1º – Os atos que importem em responsabilidade e obrigações para a Companhia, como assinaturas
de contratos, emissão e endosso de cheques, realização de operações de empréstimos e
financiamentos, constituição de procuradores com poderes específicos e prazos determinados,
serão praticados, conjuntamente, por 2 (dois) Diretores, ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador
com poderes específicos, ou ainda, por 2 (dois) procuradores com poderes específicos.
§ 2º – A companhia, sempre que representadana forma prevista no parágrafo anterior, poderá
prestar avais ou fianças em favor de empresas subsidiárias integrais, coligadas ou controladas, junto
aquaisquer instituições financeirasem operações de financiamento e empréstimos ou abertura de
crédito, em contratos de locação de imóveis comerciais para sua subsidiária e demais contratos de
interesse da Companhia, assinando como interveniente osrespectivos instrumentos,
independentemente de valores ou prazos.
§ 3º – Sem prejuízo do disposto na lei, no caput do artigo e nos parágrafos anteriores, os diretores
terão as atribuições que lhes forem determinadas pelo Conselho de Administração.
§ 4º – É defeso aos diretores dar fianças, avais ou assinaturas em qualquer documento de favor,
emnome da companhia, ressalvada a hipótese do parágrafo 2º deste artigo.
CAPITULO VI
Conselho Fiscal
Art. 15 – A companhia terá um Conselho Fiscal com um número mínimo de 3 (três) e o máximo
de 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, cujo funcionamento somente ocorrerá
nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único – O Conselho Fiscal terá a sua constituição, o seu funcionamento, as suas
atribuições e remuneração de seus membros, na forma disciplinada pelas disposições que lhe forem
aplicáveis
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CAPITULO VII
Exercício Social
Art. 16 - O exercício social se iniciará em 1º de janeiro e se encerrará no dia 31 de dezembro de
cada ano, quando será processado o levantamento do balanço geral com suas demonstrações
financeiras.
Art. 17 – Os dividendos anuais terão como limite o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido ajustado nos termos da legislação pertinente, excluídas as reservas constituídas de
incentivos fiscais, podendo, ainda, o Conselho de Administração decidir pela distribuição
antecipada de dividendos, quando assim permitirem os lucros até então apurados.
§ 1º – A Companhia também poderá efetuar pagamento ou creditar juros aos acionistas, a título de
remuneração de capital próprio, aplicando a legislação vigente. Os valores creditados ou
desembolsados poderão ser imputados ao valor dos dividendos anuais previsto neste Estatuto
Social.
§2º – Os dividendos anuais serão compensados com os juros creditados aos acionistas durante o
exercício social, que terão garantido o pagamento do saldo remanescente, se houver. Caso o valor
dos dividendos anuais for inferior aos juros creditados, não poderá a Companhia cobrar o
excedente dos acionistas.
§3º – Por deliberação do Conselho de Administração a Companhia poderá a seu critério, elaborar
balanços semestrais, ou em períodos inferiores, para declarar.
§4º – O pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio, ou ambos, serão
baseados nos lucros apurados nos balanços semestrais, ou em períodos inferiores.
§5º – O pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio deverá ser
registrado na conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes nos balanços apurados
semestralmente ou em períodos inferiores.
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Parágrafo único – A Assembleia Geral estabelecerá o prazo e as regras para o pagamento dos
dividendos, dos juros sobre o capital próprio e da distribuição de ações provenientes de capital,
respeitadas as disposições disciplinadoras da matéria.
Art. 18 – Os dividendos ou os juros sobre o capital próprio, ou ambos, não reclamados no período
de 03 (três) anos, a contar da data do aviso do seu pagamento, não renderão juros e prescreverão
em favor da companhia, nos termos do art. 287, seus parágrafos e incisos, da Lei Federal n.
6.404/76.
CAPÍTULO VIII
Liquidação, Dissolução e Extinção
Art. 19 – A companhia entrará em liquidação e se dissolverá e extinguirá nos casos e pela forma
previstos na legislação vigente.

Aprovado em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas,
cumulativamente, em 28 de abril de 2021.

