GAFISA S.A.
CNPJ/MF n° 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Gafisa S.A. (“Companhia”) realizada
em 27 de março de 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 27 de março de 2020, às 18h00min, na sede da Companhia,
na capital do estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, cj. 32, Bloco 2,
Cond. Ed. São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-900 e por teleconferência.
2. Convocação e Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia conforme abaixo identificados, tendo-se verificado,
portanto, quórum de instalação e aprovação das matérias da ordem do dia.
3. Mesa: Presidente, Sr. Leo Julian Simpson; e Secretária, Sra. Denise dos Passos Ramos.
4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2020, às 12:00hs, na sede
da Companhia, para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:
a. Aprovação das alterações do Estatuto Social propostas pela companhia, a
seguir mencionadas:
i. Alterações sobre as regras de governança da companhia conforme
regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
ii. Aprovação do aumento do Capital Autorizado para 400.000.000 de
ações a serem integralizadas conforme decisão do Conselho de
Administração, em moeda corrente nacional ou conversão de
debêntures; e,
iii. Alteração do artigo 5° do Estatuto Social para contemplar o aumento
de capital, conforme venha a ser deliberado na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia que ocorrerá às 10:00 de 30 de abril de
2020.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade
dos presentes, e sem quaisquer restrições, aprovar a convocação da assembleia geral para
deliberar sobre:
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a. Aprovação das alterações do Estatuto Social propostas pela companhia, a seguir
mencionadas:
a. Alterações sobre as regras de governança da companhia conforme regras
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
b. Aprovação do aumento do Capital Autorizado para 400.000.000 de ações
a serem integralizadas conforme decisão do Conselho de Administração,
em moeda corrente nacional ou conversão de debêntures; e,
c. Alteração do artigo 5° do Estatuto Social para contemplar o aumento de
capital, conforme venha a ser deliberado na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia que ocorrerá às 10:00 de 30 de abril de
2020.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. Assinaturas: Leo Julian Simpson (Presidente), Denise dos Passos Ramos (Secretária).
Conselheiros: Leo Julian Simpson; Antonio Carlos Romanoski; Eduardo Laranjeira Jácome; João
Antonio Lopes; Nelson Sequeiros Tanure, Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim; e Denise
dos Passos Ramos.
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Denise dos Passos Ramos
Secretária
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