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 14 de dezembro de
2016
1. Data, Hora e Local: No dia 14 de dezembro de 2016, às 6:30 horas, 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, quórum de instalação e aprovação. Presentes, ainda, o Diretor Presidente e o
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e
representantes dos assessores externos financeiro e jurídico.
3. Composição da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de
Carvalho Fidale.
4. Ordem do dia: deliberar acerca da oferta para a alienação, em operação privada, de
até 30% das ações de emissão da Construtora Tenda S.A. (“Tenda” e “Ações”,
respectivamente) e providências correlatas.
5. Apresentação Preliminar: Concluídas as negociações, foi apresentada aos
conselheiros a versão final do Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”) a ser
celebrado com a Jaguar Real Estate Partners, LP (“Jaguar”), tendo por objeto a
alienação, pela Companhia, em operação privada, de até 30% das ações de emissão da
Tenda, sem prejuízo do direito de preferência dos acionistas da Companhia garantido
pelo Art. 253 da Lei 6.404/76. A versão final do Contrato foi rubricada pela Mesa e
ficará arquivada na sede da Companhia.
6. Deliberações: Uma vez analisados e discutidos os termos e condições do Contrato,
resolveu-se, por unanimidade, aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato, e a
divulgação do Fato Relevante, cuja minuta, também rubricada pela Mesa, fica arquivada
na sede da Companhia.
7. 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, Maurício Marcellini Pereira e Rodolpho Amboss.
Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária

