GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Companhia de Capital Aberto
CNPJ/MF nº 08.402.943/0001-52

Data, Hora, Local, Convocação e Presenças: Aos 26 dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às
09h00min, na sede social da Guararapes Confecções S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia RN 160,
s/n, Km-3, bloco-A, 1º andar, no Distrito Industrial de Natal/RN, com a presença da totalidade de seus
membros, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, com a participação, por call conference,
dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, Ronald Gurgel, Paulo Ferreira Machado e Peter Edward
Cortes Marsden Wilson, conduzidos os seus trabalhos pelo presidente do Conselho de Administração,
Sr. Nevaldo 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.
Ordem do Dia: Abrindo a reunião o presidente declarou que ela se realizava para a) ratificar as deliberações
tomadas na reunião deste Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2018 e deliberar, sobre as
contas dos administradores, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e ainda, em
complemento às propostas aprovadas em reunião deste Conselho de Administração em 26 de fevereiro de
2018, deliberar sobre b) a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2018, ratificando a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 2017 com a distribuição de juros sobre o
capital próprio e de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
c) a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de
2018, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e d) a convocação de Assembleia Geral
Ordinária da Companhia, para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens acima, nos termos da Lei n°
6.404/76.
Deliberações: Após análise e votação dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
a)
Ratificaram as deliberações tomadas na reunião deste Conselho de Administração em 26 de
fevereiro de 2018, na qual foram aprovados o balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de
dezembro de 2017, com suas demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório do dos auditores
independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., os quais serão submetidos à apreciação
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. E, ainda, manifestaram-se favoravelmente à aprovação das
contas dos administradores, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, os quais também serão
submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
b)
Diante da aprovação do item “a” acima, aprovaram a proposta de orçamento de capital para o
exercício de 2018 e ratificaram a aprovação da proposta da administração para a destinação do lucro líquido
do exercício de 2017, deliberada na reunião deste Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2018,
detalhando a distribuição do lucro líquido apurado, no montante de R$ 570.327.060,44 (quinhentos e
setenta milhões, trezentos e vinte e sete mil e sessenta Reais e quarenta e quatro centavos), da seguinte
forma, a qual será submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária:
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(b.i)
R$ 25.321.008,54 (vinte e cinco milhões, trezentos e vinte e um mil e oito reais e cinquenta
e quatro centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a Reserva Legal;
(b.ii) R$ 63.906.889,70 (sessenta e três milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e oitenta e nove
reais e setenta centavos), equivalente a 11% do lucro líquido, para a Reserva de Incentivos Fiscais
de ICMS, nos termos do disposto no Artigo 195-A da Lei nº 6.404/76;
(b.iii) R$120.432.000,00 (cento e vinte milhões e quatrocentos e trinta e dois mil reais), equivalente
a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, para o pagamento dividendo obrigatório,
correspondente a R$ 1,8381 por ação ordinária de emissão da Companhia e R$ 2,0219 por ação
preferencial de emissão da Companhia, dos quais: (A) o montante total bruto de R$ 114.173.280,00
(cento e quatorze milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e oitenta reais), foi distribuído aos
acionistas a título de juros sobre capital próprio declarados durante o exercício de 2017 nas
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23 de março de 2017
(R$ 25.368.720,00), 23 de junho de 2017 (R$ 25.499.760,00), 22 de setembro de 2017
(R$ 25.499.760,00), e 22 de dezembro de 2017 (R$ 37.805.040,00), e será imputado ao dividendo
obrigatório, nos termos do Artigo 17, §1º, do Estatuto Social da Companhia, e pago aos acionistas
da Companhia em 03 de maio de 2018, sem acréscimo de correção monetária ou juros e observada
a dedução do imposto de renda na fonte, conforme aplicável, e (B) o saldo remanescente, no
montante total bruto de R$ 6.258.720,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e
vinte reais), será pago aos acionistas em 09 de maio de 2018; e
a retenção de R$ 360.667.162,20 (trezentos e sessenta milhões, seiscentos e sessenta e sete
mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos) para a constituição de Reserva de Retenção de
Lucros com base em orçamento de capital, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76.
(b.iv)

c)
aprovaram a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2018, no valor total bruto de até R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a qual será
submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária;
d)
aprovaram, nos termos do Artigo 9º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, e do Artigo
123 da Lei nº 6.404/76, a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia
27 de abril de 2018, às 9h00min, para deliberar sobre (A) a prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da Administração e pareceres do Conselho Fiscal e dos
Auditores Independentes (Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.); (B) destinação do lucro
líquido do exercício de 2017, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio previamente
deliberadas pelo Conselho de Administração e deliberando data para seu pagamento, o qual será imputado
ao pagamento do dividendo obrigatório; (C) eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia; (D) considerando a solicitação de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2018, 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, bem como a fixação de sua remuneração na regra
dos artigos 161 e 162 da Lei nº 6.404/76; e (E) fixação da remuneração anual global dos membros da
administração da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal, caso eleitos.
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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.
Natal, 26 de março de 2018.

Nevaldo Rocha
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração

Élvio Gurgel Rocha
Secretário e Conselheiro

Lisiane Gurgel Rocha
Conselheira
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