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 11 de agosto de
2011
1. Data, Hora e Local: No dia 11 de agosto de 2011, às 14h, por conferência
telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 21, §2º, do Estatuto Social
da Companhia.
2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença de
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado,
portanto, quorum de instalação e aprovação.
3. Composição da Mesa: Presidente: Caio Racy Mattar. Secretária: Renata de
Carvalho Fidale.
4. Deliberações: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem
quaisquer ressalvas:
4.1. Tendo em vista a renúncia apresentada em carta datada de 18 de julho de 2011
pelo Sr. Renato de Albuquerque, membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de
2010, e considerando-se que, em uma análise ulterior do Comitê de Nomeação e
Governança Corporativa e deste conselho de administração, verificou-se que o mesmo
poderia ser substituído por um conselheiro não independente, nomear para ocupar o
cargo vago, na forma do disposto no Art. 150 da Lei nº 6.404/76 e no Art. 19, §1º, do
Estatuto Social da Companhia e conforme proposta do Comitê de Nomeação e
Governança Corporativa, o Sr. Odair Garcia Senra, brasileiro, viúvo, engenheiro
civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.259.126, emitida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 380.915.938-72, com escritório na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 19° andar, atual
Diretor de Relações Institucionais da Companhia, o qual cumulará os dois cargos de
Administrador da Companhia, exercendo o mandato de membro do Conselho de
Administração para o qual é eleito até a primeira Assembleia Geral que se realizar
após a presente data.
4.2. O Conselheiro eleito, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores
às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, será investido no
cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade
em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

4.3. Alterar o guidance relativo à margem EBITDA, anteriormente divulgado pela
Companhia em relação ao exercício de 2011, o qual passará a ser de 16% a 20% em
lugar dos 18% a 22% anteriormente divulgados.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada
pelos presentes.
Assinaturas: Caio Racy Mattar (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária).
Conselheiros: Caio Racy Mattar, Richard L. Huber, Gerald Dinu Reiss, José Écio
Pereira da Costa Junior, Wilson Amaral de Oliveira, Henri Philippe Reichstul,
Guilherme Affonso Ferreira e Maria Letícia de Freitas Costa.
Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 11 de agosto de 2011
Renata de Carvalho Fidale
Secretária

