Guararapes Confecções S/A
Companhia de Capital Aberto
CNPJ/MF nº 08.402.943/0001-52
NIRE nº 24.300.000.731
Ata de reunião do Conselho Fiscal de 26 de março de 2019.

1.

Data, Hora e Local: No dia 26 de março de 2019, às 15:00 horas, na filial da Guararapes Confecções
S/A (“Companhia”) localizada em São Paulo, na Av. Casa Verde, nº 327, Casa Verde, São Paulo/SP,
CEP: 02519-000, NIRE filial SP: 35.9.0062227-9, inscrita no CNPJ sob nº 08.402.943/0003-14.

2.

Convocação e Presença: Convocados

pela Administração, por meio eletrônico, participando

presencialmente os membros efetivos Marcello Joaquim Pacheco e Peter Wilson, e por vídeo
conferência, os membros efetivos

Paulo Ferreira Machado e Dickson Martins da Fonseca.

Participaram ainda como convidados o Sr. Túlio Queiroz (CFO), Sr. Marcelo Oscar (Controller e
Relações com Investidores), Sr. Gilberto Sheizo Izumida (Contador da Guararapes Confecções S.A.)
e a Sra. Claudia Regina Fernandes Ferreira (Contadora da Lojas Riachuelo S.A.).

3.

Ordem do Dia: I) Apreciação do Relatório da Administração e do balanço patrimonial da Companhia,
encerrado em 31 de dezembro de 2018, com suas demonstrações financeiras, notas explicativas e
relatório do auditor independente Ernst & Young; II) Opinar sobre a proposta dos órgãos da
Administração sobre a destinação dos resultados do exercício.

4.

Deliberações: Aberta a reunião, os membros do Conselho Fiscal da Companhia decidiram, por
unanimidade, eleger o Sr. Peter Wilson para Presidente e o Sr. Marcello Joaquim Pacheco para
secretariar a presente reunião e lavrar a presente ata. Passou-se então à discussão dos temas da
pauta, pela ordem da convocação: I) Após a apresentação e os esclarecimentos prestados pelos
Administradores presentes à reunião os Membros do Conselho Fiscal examinaram a versão final do
Relatório anual da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2018, e
não apresentaram qualquer ressalva, opinando que tais documentos encontram-se em condições de
serem encaminhados à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia II) Examinaram
ainda, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício (reserva legal: R$ 58.447 mil, reserva
de lucros: R$ 832.876 mil, juros sobre capital próprio a acionistas R$256.956 mil e dividendos
R$20.664 mil totalizando o montante de R$277.620 mil, dando quitação ao dividendo mínimo
obrigatório), opinando que tal proposta está em condições de ser encaminhada à aprovação pela
Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Os Conselheiros Fiscais, tendo participado da Reunião
do Conselho de Administração realizada nesta data, em atendimento ao §3º do artigo 163 da Lei nº
6.404/76, e examinado os documentos acima listados emitiram o parecer anexo à presente ata, em
atendimento ao disposto nos incisos II, III e VII do artigo 163 da Lei 6.404/76:

5.

Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim
secretário e pelos Conselheiros Fiscais da Companhia, como segue:

São Paulo, 26 de março de 2019.
Conselheiros:

PETER WILSON

MARCELLO JOAQUIM PACHECO

Presidente

Secretário
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DICKSON MARTINS DA FONSECA

Conselheiro Efetivo

Conselheiro Efetivo

