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

Ata da reunião do Conselho de Administração de 27 de abril de 2018
DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de abril de 2018, às 09h30min, na sede da Guararapes
Confecções S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia RN 160, s/n, Km 03, Bloco A, 1º andar, no Distrito
Industrial, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59115-900.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia,
sendo a reunião instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais
sejam, Sr. Nevaldo Rocha, Sra. Lisiane Gurgel Rocha e Sr. Élvio Gurgel Rocha.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Nevaldo Rocha e Secretário: Sr. Élvio Gurgel Rocha.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: a) a eleição do Presidente e do Vice-presidente deste Conselho de
Administração, cujos membros foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada nesta
data (“AGO”); b) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia e designação de um membro para o
cargo de Diretor de Relações com Investidores; c) a distribuição da remuneração mensal da Diretoria da
Companhia, observados os termos fixados na AGO; e d) a distribuição da remuneração mensal dos membros
do Conselho de Administração que foram eleitos na AGO, observados os termos fixados na AGO.
DELIBERAÇÕES: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, foi deliberada por unanimidade de
votos e sem ressalvas, pelos Conselheiros participantes, nos termos dos Artigos 11 e 12 do Estatuto Social:

a)

A eleição do Sr. Nevaldo Rocha, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF nº 003.693.494-15 e
portador da cédula de identidade nº 002.690.093-SSP/RN, residente e domiciliado cidade de Natal, Estado
do Rio Grande do Norte, com endereço comercial na Rodovia RN 160, s/n, Km 03, Bloco A, 1º andar, no
Distrito Industrial, CEP 59115-900, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia e da
Sra. Lisiane Gurgel Rocha, brasileira, em união estável, empresária, inscrita no CPF nº 033.442.008-36 e
portadora da cédula de identidade nº 4805109-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,
como Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia.
b)
A eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, a encerrar-se na
primeira reunião do conselho de administração da Companhia que se realizar após a assembleia geral
ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, conforme segue:
(b.i) Sr. Nevaldo Rocha, acima qualificado, como Diretor Presidente; (b.ii) Sr. Oswaldo Aparecido Nunes,
brasileiro, em união estável, administrador, inscrito no CPF sob nº 874.563.548-04 e portador da carteira de
identidade RG nº 7.173.624 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, como Diretor Vice-
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Presidente; e (b.iii) Sr. Newton Rocha de Oliveira Júnior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no
CPF sob nº 102.558.854-15 e portador da carteira de identidade RG nº 13.255.822 SSP/SP, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leão XIII, nº 500, Jardim São Bento,
CEP 02526-900, como Diretor sem designação específica, tendo sido aprovada, ainda, para fins do disposto
no Artigo 44 da Instrução CVM n.º 480/09, a atribuição das funções de relações com investidores ao
Diretor Newton Rocha de Oliveira Júnior, acima qualificado.
Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei que têm conhecimento das disposições dos Artigos
146 e 147 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e que preenchem os requisitos legais para integrar a Diretoria
da Companhia e que não estão impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade, tendo reputação ilibada, não ocupando cargos em sociedades que sejam consideradas
concorrentes no mercado e não tendo interesse conflitante com a Companhia, sendo desde logo investidos
nos cargos de administradores para os quais foram eleitos e que tomarão posse na forma da lei, mediante
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da
Companhia, uma vez que foram atendidos todos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei das
S.A. e observado o disposto na Instrução CVM nº 367/02.
c)
A aprovação da remuneração mensal global de R$ 104.019,63 (cento e quatro mil e dezenove reais
e sessenta e três centavos) ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. Nevaldo Rocha, tendo o Diretor VicePresidente da Companhia, Sr. Oswaldo Aparecido Nunes e o Diretor sem designação específica, Sr. Newton
Rocha de Oliveira Júnior, renunciado ao recebimento de qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos
na Diretoria.
d)
A aprovação da remuneração mensal de R$ 51.720,77 (cinquenta e um mil e setecentos e vinte reais
e setenta e sete centavos) para a Conselheira Sra. Lisiane Gurgel Rocha, bem como a remuneração mensal
de R$ 51.720,77 (cinquenta e um mil e setecentos e vinte reais e setenta e sete centavos) para o Conselheiro
Sr. Élvio Gurgel Rocha, tendo o Conselheiro Sr. Nevaldo Rocha renunciado ao recebimento de qualquer
remuneração pelo exercício de seu cargo no Conselho de Administração da Companhia.
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, sendo autorizado o seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação,
nos termos do Artigo 142, parágrafo 1º, da Lei das S.A.
ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Nevaldo Rocha; e Secretário: Élvio Gurgel Rocha; Membros do
Conselho da Administração: Sr. Nevaldo Rocha, Sra. Lisiane Gurgel Rocha e Sr. Élvio Gurgel Rocha.
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A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Natal, 27 de abril de 2018.
MESA:
______________________________________
Nevaldo Rocha
Presidente

______________________________________
Élvio Gurgel Rocha
Secretário
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