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 26 de setembro de 2016
1. Data, Hora e Local: No dia 26 de setembro de 2016, às 8 horas e 30 minutos, na
sede da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º andar.
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, quórum de instalação e aprovação.
3. Composição da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de
Carvalho Fidale.
4. Deliberações: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem
quaisquer ressalvas:
4.1. Em razão de Termo de Ciência e Compromisso celebrado com o Ministério Público
Federal e homologado pelo Juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no âmbito dos Processos nº
37357-72.2016.4.01.3400, 37374-11.2016.4.01.3400 e 54446-11.2016.4.01.3400,
conforme evidenciado através de comunicado recebido na presente data, que segue
anexo à presente ata, dos representantes legais do Sr. Maurício Marcellini Pereira,
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
nº 19434, emitido pelo CRA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 838.823.836-15, foram
suspensas as medidas cautelares aplicáveis ao mesmo, notadamente no que diz respeito
à “suspensão do exercício de toda e qualquer atividade no mercado financeiro e no
mercado de capitais, bem como a suspensão do exercício de qualquer cargo ou função
de direção em empresa ou grupo empresarial”. Desta forma, acha-se o Sr. Maurício
Marcellini Pereira autorizado em retomar o exercício regular de suas funções no
Conselho de Administração da Companhia, cuja suspensão temporária havia sido
registrada nos termos da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 15
de setembro de 2016.
4.2. Fica consignado que o Sr. Maurício Marcellini Pereira não retomará suas funções
como membro do Comitê de Auditoria da Companhia até a conclusão dos referidos
processos em curso, mantendo-se a indicação do 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, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 19° andar, CEP 05425-

070 como novo membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato que se
encerrará em 4 de maio de 2018.
4.3. Por fim, fica registrado em ata o compromisso assumido pelo Sr. Maurício
Marcellini Pereira, ora readmitido, de manter o Conselho de Administração da
Companhia informado em havendo qualquer atualização nos Processos nº 3735772.2016.4.01.3400, 37374-11.2016.4.01.3400 e 54446-11.2016.4.01.3400, registrandose em ata que referidos processos em nada estão relacionados com a Companhia, direta
ou indiretamente.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada
pelos presentes. Assinaturas: Odair Garcia Senra (Presidente), Renata de Carvalho
Fidale (Secretária). Conselheiros: Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de
Andrade, Francisco Vidal Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa
Júnior e Rodolpho Amboss.
Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária

