GAFISA S.A.
CNPJ/MF n 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho Fiscal da Gafisa S.A. (“Companhia”), realizada em 9 de
novembro de 2017.
1. Data, Hora e Local: Em 9 de novembro de 2017, às 14:30 horas, por conferência telefônica.
2. Convocação e Presenças: Todos previamente convocados, foi instalado o Conselho Fiscal.
Presentes os conselheiros efetivos, Srs. Laiza Fabiola Martins de Santa Rosa, Peter Edward
Cortes Marsden Wilson e Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior.
3. Composição da Mesa: Presidente: Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior; Secretária:
Janine Maria Corrêa Pupo.
4. Deliberações: Os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, opinar
favoravelmente à aprovação da proposta da administração de aumento do capital social da
Companhia no valor total de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com a
possibilidade de homologação parcial caso ocorra a subscrição de, no mínimo,
R$ 200.000.010,00 (duzentos milhões e dez reais), mediante a emissão, para subscrição privada,
de, no mínimo, 13.333.334 (treze milhões trezentas e trinta e três mil trezentas e trinta e quatro)
e, no máximo, 20.000.000 (vinte milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, a um preço por ação de R$ 15,00 (quinze reais), fixado com
base no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404/76, sendo R$ 0,01 (um centavo) por ação
destinado ao capital social e R$ 14,99 (quatorze reais e noventa e nove centavos) por ação para
reserva de capital, nos termos do artigo 182, § 1º, “a”, da Lei nº 6.404/76. Diante da deliberação
tomada nesta Reunião, no tocante à proposta aprovada na reunião do Conselho de
Administração realizada nesta data, aprova-se e firma-se o parecer que integra a ata da
presente reunião como Anexo I.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, encerrou-se
a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por
todos os presentes.

Olavo Fortes Campos Rodrigues
Presidente

Janine Maria Corrêa Pupo
Secretária

Laiza Fabiola Martins de Santa Rosa

Peter Edward Cortes Marsden Wilson

Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior
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ANEXO I
GAFISA S.A.
CNPJ/MF n 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
Parecer do Conselho Fiscal
Nos termos das discussões havidas em reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal de
GAFISA S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que
dispõe o artigo 163, III e §3º da Lei nº 6.404/76, opina favoravelmente à aprovação, pelos
acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, da proposta de aumento do
capital social da Companhia aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada
nesta data, no valor total de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com a
possibilidade de homologação parcial caso ocorra a subscrição de, no mínimo,
R$ 200.000.010,00 (duzentos milhões e dez reais), mediante a emissão, para subscrição privada,
de, no mínimo, 13.333.334 (treze milhões trezentas e trinta e três mil trezentas e trinta e quatro)
e, no máximo, 20.000.000 (vinte milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, a um preço por ação de R$ 15,00 (quinze reais), fixado com
base no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404/76, sendo R$ 0,01 (um centavo) por ação
destinado ao capital social e R$ 14,99 (quatorze reais e noventa e nove centavos) por ação para
reserva de capital, nos termos do artigo 182, § 1º, “a”, da Lei nº 6.404/76.
São Paulo, 9 de novembro de 2017.

Laiza Fabiola Martins de Santa Rosa

Peter Edward Cortes Marsden Wilson

Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior

2

