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
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2019
1. Data, Hora e Local. No dia 15 de março de 2019, às 12h00, na sede social da Gafisa S.A.

(“Companhia” ou “Gafisa”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida das
Nações Unidas, 8.501, 19º andar.

2. Convocação e Presença. Convocação enviada pelo Presidente do Conselho de ao endereço

eletrônico dos demais membros do conselho de administração. Presentes: A totalidade de dos
Membros do Conselho de Administração.
3. Composição da Mesa. Presidente: Sr. Augusto Marques da Cruz. Secretário: Sr. Marcelo

Janson Angelini.
4. Deliberações. Em que pese os diversos e louváveis esforços da atual diretoria da Gafisa até

o momento, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram:
(i)

Consignar o recebimento de requerimento nos termos do artigo 123, parágrafo único,
alínea “c”, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), encaminhado pela Planner Corretora de Valores S.A., em conjunto com Planner
Redwood Asset Management Administração de Recursos Ltda., na qualidade de
administradoras de fundos de investimento titulares de 8.000.000 (oito milhões) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de 18,45% do
capital social da Companhia, para a convocação de assembleia geral extraordinária da
Gafisa;

(ii)

Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser
realizada no dia 15 de abril de 2019 (“AGE”), para deliberar sobre as seguintes matérias:
(a) Suspender o exercício de direitos do acionista GWI Asset Management S.A. e dos
demais integrantes do Grupo GWI, nos termos do art. 120 da Lei das S.A., por infração
a obrigação imposta em dispositivo do Estatuto Social da Gafisa;
(b) Autorizar o Conselho de Administração à contratação de Banco ou Consultoria de
primeira linha para a elaboração de novo Plano Estratégico de longo prazo para a
Companhia, que terá por efeito retomar o caminho de crescimento da Gafisa e deverá
considerar, entre outras oportunidades: (a.1) Ampliação e consolidação da sua já
tradicional presença no setor de construção civil de imóveis para a classe média/alta;
(a.2) Expandir atuação para o mercado de construção residencial voltada para o
mercado de média e baixa renda, em especial para o mercado voltado ao programa
Minha Casa, Minha Vida; (a.3) Expandir atuação para o mercado de condomínios
residenciais, comerciais, industriais, em especial loteamentos e projetos urbanísticos;
(a.4) Expandir atuação para o mercado imobiliário internacional; (a.5) Dar
prosseguimento da atuação da Companhia na área de serviços de assistência técnica e
administrativa para o pós-venda de imóveis residenciais e comerciais, especialmente
nos de sua própria incorporação; (a.6) Estabelecer parcerias público-privadas (“PPP”)

para construção de obras públicas, estradas, aeroportos, portos, transporte e
desenvolvimento urbanos, dentre outros setores; e (a.7) Expandir atuação para
construção e/ou aquisição de imóveis, sejam comerciais e/ou industriais, destinados à
recreação, bem como residenciais, com a finalidade de arrendamento de longo prazo
com clientes internacionais de primeiro nível e/ou associados à fundos de investimento
em direitos creditórios (FIDCs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs);
(c) Eleger a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo em vista o
disposto no parágrafo 3º do artigo 141 da Lei das S.A., tendo em vista que 4 (quatro)
dos 7 (sete) membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos na
assembleia geral extraordinária da Gafisa realizada em 25 de setembro de 2018,
renunciaram a seus cargos;
(d) Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da
Companhia em 7 (sete) conselheiros efetivos, sem suplentes, nos termos do artigo 15
do Estatuto Social da Gafisa;
(e) Atualizar o caput do art. 5º do Estatuto Social da Gafisa para refletir os
cancelamentos de ações aprovados pelo Conselho de Administração em 19.12.2018 e
em 22.01.2019, passando a Companhia a ter 43.357.589 (quarenta e três milhões,
trezentas e cinquenta e sete mil, e quinhentas e oitenta e nove) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal;
(f) Aumentar o limite do Capital Autorizado da Companhia, das atuais 71.031.876
(setenta e um milhões, trinta e um mil, oitocentas e setenta e seis) Ações Ordinárias
para 120.000.000 (cento e vinte milhões) de Ações Ordinárias, com a consequente
alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo que a Companhia
possa fazer face aos seus novos desafios, cabendo ao Conselho de Administração a
definição das condições para a decisão dos Valores Mobiliários necessários para a
capitalização da Gafisa;
(g) Autorizar ao Conselho de Administração a aprovar a emissão de novas ações até o
limite atual do capital autorizado e avaliar as melhores alternativas para a captação de
recursos via emissão de valores mobiliários conversíveis ou não em ações para fazer
face ao Plano Estratégico a ser elaborado, que conferirá à Gafisa o merecido papel de
destaque no setor imobiliário, para o qual sempre foi referência, atuando então como
uma grande corporação; e
(h) Em linha com o fato relevante de 26.11.2018, ratificar as providências tomadas
para a delistagem voluntária de suas ações da New York Stock Exchange (NYSE) e
alteração do programa de American Depositary Shares do Nível 3 para o Nível 1.
(iii) Indicar, como candidatos ao Conselho de Administração da Companhia, em eleição a ser
deliberada na AGE, a chapa composta pelos 7 (sete) candidatos abaixo indicados, todos como
membros efetivos, sem suplentes:
(a)

Augusto Marques da Cruz Filho, inscrito no CPF/ME sob o nº 688.369.968-68;

(b)

Demian Fiocca, inscrito no CPF/ME sob o nº 130.316.328-42

(c)

André de Almeida Rodrigues, inscrito no CPF/ME sob o nº 752.627.206-25;

(d)

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, inscrito no CPF/ME sob o nº 041.747.715-53;

(e)

Roberto Portella, inscrito no CPF/ME sob o nº 039.031.417-04;

(f)

Antonio Carlos Romanoski, inscrito no CPF/ME sob o nº 005.084.389-34; e

(g)

Thomas Reichenheim, inscrito no CPF/ME sob o nº 199.437.738-20.

(iv) Aprovar a Proposta de Administração a ser submetida aos acionistas da Companhia;
(v) Nomear, nos termos do §1º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 150
da Lei das S.A., como membros do Conselho de Administração da Companhia, para ocuparem
as duas posições atualmente vagas, para complementação de mandato até a AGE, os Srs.:
(a)
Thomas Reichenheim, brasileiro, divorciado, administrador de empresas,
portador do RG no 3.781.302-1 SSP- SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 199.437.768-20,
domiciliado na Rua Hans Nobling, no 107, apto. 129, Jardim Europa, São Paulo – SP,
CEP 01455-060; e
(b)
Roberto Portella, brasileiro, casado, advogado, portador do RG no 1.830.755
IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 039.031.417-04, com endereço comercial na
Avenida Pedroso de Morais nº 1201, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05419-001; e
(vi) Consignar que os Srs. Thomas Reichenheim e Roberto Portella apresentaram declarações
atestando seus respectivos enquadramentos em relação aos critérios de independência
estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, as quais foram recebidas pelo Conselho de
Administração nesta data, sendo admitida a sua caracterização como membros independentes
para fins do Regulamento do Novo Mercado.
5. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. São Paulo, 15 de março de 2019. Assinaturas (aa) Augusto Marques da Cruz Filho,
Presidente da Reunião; Marcelo Janson Angelini, Secretário. Conselheiros: Karen Sanchez
Guimaraes, Ana Maria Loureiro Recart, Pedro Carvalho de Mello, Augusto Marques da Cruz
Filho e Oscar Segall.
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