METALÚRGICA GERDAU S.A.
CNPJ nº 92.690.783/0001-09
NIRE 35300520751
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2020
1. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi realizada no dia 24 de julho de 2020, às
11:00 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos do art. 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976
c/c o art. 4º, § 2º, I da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”), por meio da plataforma eletrônica
Microsoft Teams, tendo sido considerada como realizada na sede da Companhia, na Av. Doutora
Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 1, parte, Pinheiros, São Paulo, SP.
2. As demonstrações financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores
Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foram
publicados, simultaneamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 54 a 68) e no
Jornal Valor Econômico, edição de São Paulo (páginas E20 a E27), no dia 05 de março de 2020.
Todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral,
nos termos previstos na ICVM 481, foram disponibilizados aos acionistas nos websites da
Companhia (ri.gerdau.com), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). A Assembleia
Geral foi convocada através de editais publicados nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2020, no
Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 38, 46 e 25, respectivamente) e no Jornal Valor
Econômico, edição de São Paulo (páginas E4, E2 e E4, respectivamente), para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: em deliberação ordinária, 1. Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2019; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
resultados; 3. Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021; 4. Eleger os membros
do Conselho de Administração e fixar a remuneração dos Administradores; 5. Definir o número
de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal até a Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 2021 e 6. Eleger os membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e
fixar as suas respectivas remunerações; em deliberação extraordinária, aprovar a reforma do
Estatuto Social da Companhia para alterar a redação do art. 5º, caput, referente ao aumento de
capital social, objeto das deliberações em Reuniões do Conselho de Administração realizadas
em 04/04/2019, 03/05/2019, 03/06/2019, 04/07/2019, 31/07/2019 e 23/08/2019, em razão de
conversões voluntárias de debêntures realizadas nos termos da Cláusula 6.6.2 do Instrumento
Particular de Escritura da Quinta Emissão Privada de Debêntures Conversíveis ou Permutáveis
em Ações, da Espécie Quirografária, em série única, para Colocação Privada, da Metalúrgica
Gerdau S.A.
3. Estavam presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito
a voto, além do Sr. Cristiano Jardim Seguecio, inscrito no CRC/SP 244525/O-9 TRS,
representante dos auditores independentes da Companhia, KPMG Auditores Independentes, e
do Conselheiro Fiscal Geraldo Toffanello, como representante do Conselho Fiscal. Os trabalhos
foram abertos pelo Diretor Vice-Presidente Harley Lorentz Scardoelli, que, eleito para presidi-los,
convidou a mim, Rafael Lebensold, para secretariá-los.
4. A Assembleia Geral autorizou, por unanimidade dos participantes, sendo 335.576.600 votos
favoráveis, zero votos contra e zero abstenções, a publicação desta ata com omissão das
assinaturas dos acionistas e a sua lavratura em forma de sumário. Os acionistas participantes,
ainda, dispensaram a leitura do mapa de votação sintético consolidado.
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5. Após a solicitação do Presidente, nenhum dos acionistas participantes manifestou interesse
em alterar as instruções de voto enviadas nos boletins de voto à distância.
6. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Assembleia Geral Ordinária, deixando de votar os
legalmente impedidos, deliberou:
6.1. Aprovar, por unanimidade dos participantes, sendo 335.576.600 votos favoráveis, zero
votos contra e 5.066.202 abstenções, as contas dos administradores e as respectivas
demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019.
6.2. Aprovar, por unanimidade dos participantes, sendo 335.576.600 votos favoráveis, zero
votos contra e 5.066.202 abstenções, a destinação do lucro líquido referente ao exercício
social encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 425.083.763,73 (quatrocentos e vinte e cinco
milhões, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos),
conforme refletido na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, após os ajustes da
quantidade de ações em circulação existentes à data do efetivo pagamento dos valores
distribuídos, da seguinte forma: (i) R$ 19.661.373,90 (dezenove milhões, seiscentos e
sessenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e noventa centavos) para a Reserva Legal;
(ii) R$ 247.862.364,24 (duzentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e dois mil,
trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para a Reserva para
Investimentos e Capital de Giro; (iii) R$ 31.856.285,79 (trinta e um milhões, oitocentos e
cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) para a
Reserva de Incentivos Fiscais; e (iv) R$ 125.703.739,80 (cento e vinte e cinco milhões,
setecentos e três mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) distribuídos aos
acionistas a título de dividendos. Os pagamentos dos valores a título de dividendos
correspondem ao total devido consoante disposição estatutária. A importância destacada à
constituição de reserva para investimentos e capital de giro destina-se a assegurar
investimentos em ativos e amortizações de dívidas da Companhia.
6.3. Aprovar, por unanimidade dos participantes, sendo 333.926.600 votos favoráveis, zero
votos contra e 6.716.202 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia seja
composto por 7 (sete) membros.
6.4. Não tendo havido pedido do voto múltiplo, aprovar, por unanimidade dos participantes,
sendo 333.926.600 votos favoráveis, zero votos contra e 6.716.202 abstenções, a eleição dos
seguintes membros para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2020: Guilherme Chagas Gerdau
Johannpeter, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de separação total
de bens, advogado, RG nº 1024145052 SSP/RS, CPF nº 481.718.320-91, com endereço
comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP,
CEP 05425-070, como Presidente do Conselho de Administração; André Bier Gerdau
Johannpeter, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de separação total
de bens, administrador de empresas, RG nº 6002167903 SSP/RS, CPF nº 404.841.220-53,
com endereço comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros,
São Paulo, SP, CEP 05425-070, como Vice-Presidente do Conselho de Administração;
Claudio Johannpeter, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, separado judicialmente,
engenheiro, RG nº 3002596629 SSP/RS, CPF nº 404.840.330-34, com endereço comercial
na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425070, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; Gustavo Werneck da Cunha,
brasileiro, natural de Belo Horizonte, MG, casado em regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro mecânico, RG nº M4.072.110 SSP/MG, CPF nº 972.434.346-49, com endereço
comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP,
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CEP 05425-070, como Conselheiro de Administração; Aod Cunha de Moraes Júnior,
brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, solteiro, economista, RG nº 6034825528 SSP/RS, CPF
nº 536.776.250-68, com endereço comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar,
conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como Conselheiro de Administração
Independente; Fernando Fontes Iunes, brasileiro, natural de São Paulo, SP, casado em
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 5.217.649-6 SSP/SP, CPF nº
077.518.888-30, com endereço comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto
2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como Conselheiro de Administração
Independente; e, por votação em separado, por acionistas minoritários preferencialistas, com
221.634.821 votos favoráveis, 6.297.900 votos contra e 6.411.990 abstenções, Carlos José
da Costa André, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, divorciado, bancário, RG nº
05935301-1 IFP/RJ, CPF nº 834.157.697-04, com endereço comercial na Praça XV de
Novembro, 20, salas 201, 202, 301 e 302, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, como
Conselheiro de Administração Independente, indicado pelos acionistas minoritários
preferencialistas Investfort Penedo FIA IE, Clube de Investimento Penedo e Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.
Nos termos do art. 1º, § 3º da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 e conforme
deliberado em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 24 de abril
de 2020, registrar que o Sr. Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter passou a exercer, a
partir daquela deliberação, o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr.
Claudio Johannpeter, o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomarão posse mediante a
assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração da Companhia.
Os membros do Conselho de Administração eleitos deverão, quando da assinatura do termo
de posse, declarar, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de
exercer a administração da Companhia; nem foram condenados ou estão sob efeitos de
condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; bem como que irão conduzir a
administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável
e no Estatuto Social.
Os respectivos termos de posse e as respectivas declarações de desimpedimento, assinados
pelos Conselheiros de Administração eleitos, ficarão arquivados na sede da Companhia.
6.5. Aprovar, por unanimidade dos participantes, sendo 328.271.596 votos favoráveis, zero
votos contra e 12.371.206 abstenções, que o custo da remuneração do conjunto de
administradores, que percebem remuneração da Companhia, não poderá ultrapassar, no
período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária que deliberou sobre as contas do
exercício de 2019 e a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício
de 2020, o montante total de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais),
representando honorários mensais (componente fixo), bônus anuais (componente variável de
curto prazo), Programa de Incentivo de Longo Prazo outorgado pela Companhia, encargos,
benefícios e contribuições para seguridade social, conforme determinado no Ofício nº
146/2015/CVM/SEP/GEA-2.
6.6. Aprovar, por unanimidade dos participantes, sendo 329.921.596 votos favoráveis, zero
votos contra e 10.721.206 abstenções, que o Conselho Fiscal da Companhia seja composto
por 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes.
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6.7. Aprovar por unanimidade dos participantes, sendo 290.577.748 votos favoráveis, zero
votos contra e 50.065.054 abstenções, a eleição dos seguintes membros para Conselho
Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do
exercício de 2020: Geraldo Toffanello, brasileiro, viúvo, contador, RG nº 3004115841
SSP/RS, CPF nº 078.257.060-72, residente e domiciliado na Rua Carlos Trein Filho, 1.171,
apto. 701, Bela Vista, Porto Alegre, RS, CEP 90450-120, como Conselheiro Fiscal Efetivo;
Herculano Aníbal Alves, brasileiro, casado, economista, RG nº 5.306.068 SSP/SP, CPF nº
463.463.178-49, residente e domiciliado na Rua Traipu, 214, apto. 122, Pacaembu, São
Paulo, SP, CEP 01235-000, como Conselheiro Fiscal Efetivo; Tarcisio Beuren, brasileiro,
casado, administrador de empresas, RG nº 6011975411 SSP/RS, CPF nº 173.448.320-20,
residente e domiciliado na Rua Indianapolis, 195, Três Figueiras, Porto Alegre, RS, CEP
91330-060, como Conselheiro Fiscal Efetivo; João Odair Brunozi, brasileiro, casado,
contador, RG nº 5.996.145-4 SSP/SP, CPF nº 511.947.168-49, residente e domiciliado na
Alameda Nhambiquaras, 22, Alphaville Residencial 10, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06540085, como Conselheiro Fiscal Suplente; Gilberto Carlos Monticelli, brasileiro, casado,
contador, CRC/RS nº 48.690, CPF nº 401.367.600-15, residente e domiciliado na Rua Dona
Adda Mascarenhas de Moraes, 1.637, apto. 602, Jardim Itú Sabará, Porto Alegre, RS, CEP
91220-140, como Conselheiro Fiscal Suplente e Marco Antonio Mayer Foletto, brasileiro,
casado, contador, RG nº 6034755841 SSP/RS, CPF nº 480.083.380-91, residente e
domiciliado na Rua Carlos Von Koseritz, 1.415, apto. 502, São João, Porto Alegre, RS, CEP
90540-031, como Conselheiro Fiscal Suplente; por votação em separado dos acionistas
minoritários preferencialistas, com 224.289.140 votos favoráveis, zero votos contra e com
59.493.598 abstenções, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre
as contas do exercício de 2020: Aramis Sá de Andrade, brasileiro, casado, advogado, RG
nº 108874 SSP/AC, CPF nº 215.819.592-49, residente e domiciliado na SQN 315, Bloco K,
apto. 608, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70774-110, como Conselheiro Fiscal Efetivo e Aloísio
Macário Ferreira de Souza, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, RG nº
045657590 DIC/RJ, CPF nº 540.678.557-53, residente e domiciliado na Rua Homem de Melo,
315, apto. 101, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-180, como Conselheiro Fiscal Suplente,
ambos indicados pelos acionistas minoritários preferencialistas Investfort Penedo FIA IE,
Clube de Investimento Penedo e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI; e, ainda, por votação em separado dos acionistas minoritários ordinaristas, com
39.343.848 votos favoráveis, zero votos contra e com 5.655.030 abstenções, com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2020:
Ricardo Baldin, brasileiro, casado, consultor de empresas, RG nº 1005553266 SSP/RS, CPF
nº 163.678.040-72, com endereço comercial na Rua João Ramalho, 257, sala 93, Perdizes,
São Paulo, SP, CEP 05008-001, como Conselheiro Fiscal Efetivo e Fábio Gallo Garcia,
brasileiro, casado, administrador, RG nº 7.684.239-3 SSP/SP, CPF nº 931.918.128-49, com
endereço comercial na Rua Itapeva, 474, 8º andar, São Paulo, SP, CEP 01332-000, como
Conselheiro Fiscal Suplente, ambos indicados pelo acionista minoritário ordinarista Bonsucex
Holding S.A.
6.8. Aprovar, por unanimidade dos participantes, sendo 329.921.596 votos favoráveis, zero
votos contra e 10.721.206 abstenções, que a remuneração mensal dos membros do
Conselho Fiscal, no período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária que deliberou
sobre as contas do exercício de 2019 e a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as
contas do exercício de 2020, seja equivalente a R$ 7.354,00 (sete mil, trezentos e cinquenta
e quatro reais) por Conselheiro Fiscal, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 162, § 3º da
Lei 6.404/76.
7. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou:
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7.1. Aprovar, por unanimidade dos participantes, sendo 335.576.600 votos favoráveis, zero
votos contra e 5.066.176 abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia, para alterar
a redação do art. 5º, caput, referente ao aumento de capital social, objeto das deliberações
em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 04/04/2019, 03/05/2019,
03/06/2019, 04/07/2019, 31/07/2019 e 23/08/2019, em razão de conversões voluntárias de
debêntures realizadas nos termos da cláusula 6.6.2 do Instrumento Particular de Escritura da
Quinta Emissão Privada de Debêntures Conversíveis ou Permutáveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em série única, para Colocação Privada, da Metalúrgica Gerdau S.A., passando
a contar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social é de R$ 8.248.211.765,01 (oito
bilhões, duzentos e quarenta e oito milhões, duzentos e onze mil, setecentos e sessenta e
cinco reais e um centavo), dividido em 365.111.201 (trezentos e sessenta e cinco milhões,
cento e onze mil, duzentas e uma) ações ordinárias e 722.132.003 (setecentos e vinte e dois
milhões, cento e trinta e duas mil e três) ações preferenciais, sem valor nominal.”
8. Nada mais foi tratado.
O Presidente da Assembleia declarou encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da ata
em forma de sumário. A Assembleia Geral foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, que foi lida e aprovada por unanimidade dos participantes, considerando-se subscrita pelos
acionistas que participaram pelo meio digital.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
Mesa: Harley Lorentz Scardoelli (Presidente da Assembleia). Rafael Lebensold (Secretário da
Assembleia). Administrador: Harley Lorentz Scardoelli.
Auditores Independentes: KPMG Auditores Independentes representada por Cristiano Jardim
Seguecio. Conselho Fiscal representado por Geraldo Toffanello.

Harley Lorentz Scardoelli
Presidente

Rafael Lebensold
Secretário e Advogado
OAB/SP nº 261.138

