
INICÍO A MINHA COLUNA comentando  
a grande reformulação que o programa : Pânico 
(Band) vai passar neste ano. Com audiência 
abaixo do esperado nos últimos tempos e 
contrato com a emissora até 2019, o programa 
vai passar por uma profunda reformulação. 
Sofrendo a concorrência do Encrenca (Rede 
TV) e do Fantástico (Globo), o humorístico 
dispensará  parte de sua equipe.

ENTRE OS QUE DEIXARÃO A ATRAÇÃO 

ESTÁ ALINE RISCADO, considerada uma 
grande aposta de 2016, mas que não corres-
pondeu á expectativa. A saída dela é também 
medida de economia, já que ela ganhava bem 
mais que alguns integrantes, cerca de 50 mil 
reais. O diretor Alan Rapp, que está a 13 anos 
no programa, também será demitido. Em seu 
lugar deve entrar Marcelo Nascimento que já 
dirigiu Luciana Gimenes na Rede TV.

COM O FIM DO PROGRAMA DO JÔ 

NA GLOBO,o destino do apresentador na TV 
Aberta continua incerto. Por não ter fi mado ne-
nhum contrato com canais a cabo interessados 
do próprio grupo da Globosat inclusive a GNT, 
a grande virada deve vir por parte de Sílvio 
Santos, que mais uma vez manifestou interesse 
no passe do apresentador . El quer Jô Soares 
apresentando a faixa dos fi nais de domingo.

A RECORD VAI MESMO EXIBIR pela 
terceira vez: A Escrava Isaura: ,após o fi m de : 
Escrava Mãe: a estreia deve ser logo agora em 
janeiro do folhetim que tem Bianca Rinaldi e 
Theo Becker como principais protagonistas. A 
novela deve fi car no ar até meados de junho, 
quando dará lugar á inédita: Belaventura: que 
começara a ser gravada a partir de março.

NA BAND É DADA COMO CERTA a 
evolução do: MasterChef, só que com um 
novo formato desta vez com famosos. O plano 
é alternar uma edição com cozinheiros ama-
dores com outra diferente como foi o caso 
das crianças e profi ssionais. Falta a direção 
decidir se o reality com celebridades entrará 
no ar este ano ou só em 2018.A direção da 
emissora vai decidir. 

A RECORD RESOLVEU DE VEZ DESIS-

TIR dos planos de emplacar um programa 
noturno diário com as apresentadoras Xuxa 
e Sabrina Sato, que iria ao ar nas tardes de 
sábados na emissora. Depois de inúmeras reu-
niões de seus executivos a emissora decidiu 
que a mudança na grade de programação este 
ano será menos radical. Ou seja não haverá 
mudança até abril .

O CANTOR GILBERTO GIL, conseguiu 
uma liminar na justiça que obriga  o Facebook 
a tirar do ar notícias falsas, com uma suposta 
entrevista em que ele criticava o juiz Sérgio 
Moro. O cantor sempre afi rmou ter sua opinião a 
respeito da atuação do juiz, mas nuca fez critica 
alusiva às suas decisões.

A CANTORA CLAUDIA LEITE terá que 
devolver mais de R$ 1,2 Milhões arrecadados 
com a lei Rouanet ao Governo. A Advocacia 
Geral da União julgou em última instância o 
recurso da cantora, acusada de não cumprir 
algumas das regras no projeto, como popula-
rizar a entrada a shows feitos com incentivo 
público.

FRASE FINAL: A Confi ança, A Ordem, O 
Respeito Residem Na Liberdade

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

tonyauad@ig.com.br
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www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SEGUNDA-FEIRA, 09 DE JANEIRO DE 2017

ATRASO NO PAGAMENTO DAS FÉRIAS
Empresa não pagou as férias antecipadamente e sim após o início, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DO SEGMENTO DE SUPERMERCADO SE RECUSA A TRA-
BALHAR NO DOMINGO, NÃO ASSINANDO A ESCALA. COMO PROCEDER?

Se a contratação do colaborador já se deu nesse formado (trabalho aos 
sábados e folgas em escala), desde que a empresa cumpra a legislação 
vigente, conceda folga aos domingos ao menos 1 (um)  por mês, no máximo 
até a terceira semana, a negativa por parte do empregado constitui falta 
grave, e poderá implicar em justa causa, desde que o empregado tenha 
sido informado, advertido e suspenso anteriormente. CLT - Art. 482, “h”.

TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA VIA SEDEX
Empresa realizou o término do contrato de experiência via Sedex, 
porém ninguém recebeu o telegrama enviado a esse funcionário, isso 
após os correios efetuarem 03 tentativas. Como podemos proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO APÓS APOSENTADORIA
Funcionário se aposentou por idade, a empresa é obrigada a fazer sua 
rescisão de contrato sem justa causa. Ou pode solicitar que o funcionário 
peça demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE ALGUM LIMITE DE TOLERÂNCIA DE ATRASO PARA O 
FUNCIONÁRIO HORISTA?

Informamos que independente do tipo de contratação, mensalista ou 
horista, de acordo com o art.58, §1º da CLT não serão descontadas e 
nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário 
no registro de ponto não excedente de cinco minutos, observado o 
limite máximo de dez minutos diários.

AFASTAMENTO MÉDICO DO APOSENTADO
Funcionário aposentado teve afastamento médico superior a 15 dias, receberá 
algum benefício do INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Revisão de Contratos 
O artigo 478 do Código Civil dispõe que nos 

contratos de execução continuada se a pres-
tação de uma das partes for excessivamente 
onerosa, com extrema vantagem para a outra 
parte, em virtude acontecimentos imprevisí-
veis, poderá o devedor pedir a resolução do 
Contrato. Os efeitos da sentença retroagirão 
à data da decisão.

Trata-se da aplicação da Teoria da Imprevisão 
em que alguns pressupostos  confi guram a 
possibilidade de pleiteá-la em juízo.

Quais são esses pressupostos?
 a) Que ocorra um acontecimento extraor-

dinário que provoque o desequilíbrio da 
avença;

 b) Que era imprevisível a época em que o 
negócio foi contratado;

 c) Que esse acontecimento determina 
difi culdade fi nanceira de tal monte que 
o devedor não possa cumpri-lo;

 d) Que o risco não era da essência  do 
negócio. 

Exemplo dessa situação foi o que ocorreu 
no Plano Real com a mudança de cálculo 
da TR que deixou de ser calculada tendo 
por base, certifi cados de depósito Bancário 
(CDB) passando a atrelar-se  aos depósitos 
interfi nanceiros como CDI que é a taxa de 
juros interbancária.

Renegociação de Contratos:

Acordo realizado entre as partes ou pela 
via judicial com o objetivo de produzir um 
ajuste para realizar seu cumprimento.

Dilação de Prazo:
A dilação de prazo visa negociar pagamento ou 

fornecimento com o objetivo de produzir um ajuste 
para viabilizar o cumprimento do contrato.

Novação – (art. 300 do Código Civil)
A novação é o instituto jurídico adequado 

para promover a repactuação.
O art. 360 do Código Civil dispõe em seu 

inciso I que a novação ocorre quando o de-
vedor contrai com o credor nova dívida para 
extinguir e substituir a anterior.

(*) - Direito Empresarial e Mercado de Capitais.

Revisão e Renegociação
de Contratos

Leslie Amendolara (*)

CBC Participações S.A.
CNPJ/MF 24.713.697/0001-06 - NIRE 35.300.491.050

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da CBC Participações S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada às 9 horas do dia 16 de janeiro de 2017, na Avenida Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, sala 1, CEP 
09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
ratificação das garantias pela Companhia com relação à emissão de Notas no exterior, em favor da acionista CBC Ammo 
LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha participação direta ou indireta. Ribeirão Pires, 07 de Janeiro de 
2016. Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Financeiro; Marcos Manoel Lopes Junior – Diretor. (07, 10 e 11/01/2017)

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE nº 35.300.141.270
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 07.12.2016

Data, hora, local. Aos 07.12.2016, 16:30hs, na sede da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Ave-
nida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença. Convocação realizada nos 
termos do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Compareceram os Srs. André Bergstein; Ricardo Leonel Scavazza; Odair 
Garcia Senra; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak e David Adam Roth. Composição da Mesa. Os trabalhos foram pre-
sididos pelo Sr. Olímpio Matarazzo Neto, que convidou o Sr. Ricardo Leonel Scavazza para secretariá-lo. Ordem do Dia: (i) 
aprovar a cessão, transferência, alienação e/ou oneração, direta ou indireta (“Negociação”), dos créditos (“Recebíveis”) de 
titularidade da Companhia, de suas fi liais (“Filiais”) e/ou das sociedades controladas pela Companhia (“Sociedades”), oriun-
dos da comercialização de unidades de empreendimentos desenvolvidos, direta ou indiretamente, pela Companhia, por suas 
Filiais e/ou pelas Sociedades, por meio de instrumento particular que será fi rmado entre a Companhia, suas Filiais e/ou as So-
ciedades, conforme o caso, e a respectiva cessionária (“Contrato de Cessão”), sendo certo que os Recebíveis observarão os 
critérios de elegibilidade e os limites de concentração previstos no Contrato de Cessão; (ii) aprovar que a Negociação dos Re-
cebíveis, por meio do Contrato de Cessão, poderá ser realizada, pela Companhia, por suas Filiais e/ou pelas Sociedades, para 
viabilizar uma operação de securitização (“Securitização”); (iii) aprovar que parte da Negociação dos Recebíveis será realiza-
da entre a Companhia, por suas Filiais e/ou as Sociedades, e partes a elas relacionadas, conforme o caso; (iv) aprovar que a 
Securitização dos Recebíveis poderá ser realizada conforme os montantes abaixo descritos: (1) Para a Alphaville Urbanismo 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.446.918/0001-69, R$ 17.500.000,00, com a consequente aprovação de que a Securiti-
zação dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e de suas Filiais em até R$ 17.500.000,00, e das Sociedades 
em até R$ 73.500.000,00. Para a Alphaville Urbanismo S.A., o montante está distribuído conforme abaixo: a. Para a Alpha-
ville Urbanismo S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.446.918/0019-98, cujo loteamento é denominado “Loteamento Urba-
no Alphaville Feira de Santana”, situado no Município de Feira de Santana/BA e registrado na Matrícula nº 55.080 do 1º Ofí-
cio de Registro de Imóveis e Hipotecas de Feira de Santana/BA, R$ 7.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Se-
curitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou de suas Filiais em até R$ 7.000.000,00; b. Para a Al-
phaville Urbanismo S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.446.918/0016-45, cujo loteamento é denominado “Loteamento Al-
phaville Porto Velho”, situado no Município de Porto Velho/RO e registrado na Matrícula nº 24.320 do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis de Porto Velho - RO, R$ 8.500.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos Recebíveis pode 
impactar o balanço da Companhia e/ou de suas Filiais em até R$ 8.500.000,00; e c. Para a Alphaville Urbanismo S.A., inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 00.446.918/0015-64, cujo loteamento é denominado “Alphaville Teresina”, situado no Município de 
Teresina/PI e registrado na Matrícula nº 97.180 do 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Ci-
vil e de Pessoas Jurídicas da 3ª Circunscrição de Teresina – PI, R$ 2.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Se-
curitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou de suas Filiais em até R$ 2.000.000,00. Delibera-
ções: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração 
presentes, por unanimidade de votos e sem nenhuma restrição, em conformidade com o artigo 11, alínea “i” do Estatuto So-
cial da Companhia, deliberaram: (1) Aprovar a Negociação dos Recebíveis, bem como a celebração do Contrato de Cessão e 
de quaisquer outros instrumentos correlatos, públicos ou particulares, que venham a ser necessários para o cumprimento das 
fi nalidades descritas nos itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” da Ordem do Dia acima descrita. (2) Aprovar a autorização para a Com-
panhia (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos relacionados às deliberações acima, e praticar todos 
os atos necessários ou convenientes às deliberações acima; e (ii) contratar os prestadores de serviços relacionados às delibe-
rações acima, incluindo Securitizadora, instituição Custodiante, agente fi duciário e assessores legais, podendo, para tanto, ne-
gociar e assinar os respectivos contratos. Encerramento: Nada mais a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, fo-
ram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi 
por todos assinada. São Paulo, 07.12.2016. A presente ata é cópia  el do original, lavrada e assinada por todos 
os presentes em livro próprio. Olímpio Matarazzo Neto - Presidente da Mesa, Ricardo Leonel Scavazza - Secre-
tário da Mesa. JUCESP nº 555.314/16-9 em 30.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº: 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 28.10.2016
I - Data, Horário e Local. Aos 28.10.2016, às 10hs, na sede da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. II - Convocação e 
Presença. Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 10, § 6º do estatuto social da Companhia, em razão de 
estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Compareceram os Srs. Odair Garcia Senra; 
André Bergstein; Ricardo Leonel Scavazza; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak e David Adam Roth. III - Composição da 
Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Olímpio Matarazzo Neto, que convidou o Sr. Ricardo Leonel Scavazza para 
secretariá-lo. IV - Ordem do Dia: (i) aprovar a cessão, transferência, alienação e/ou oneração, direta ou indireta (“Negociação”), 
dos créditos (“Recebíveis”) de titularidade da Companhia, de suas fi liais (“Filiais”) e/ou das sociedades controladas pela 
Companhia (“Sociedades”), oriundos da comercialização de unidades de empreendimentos desenvolvidos, direta ou 
indiretamente, pela Companhia, por suas Filiais e/ou pelas Sociedades, por meio de instrumento particular que será fi rmado entre 
a Companhia, suas Filiais e/ou as Sociedades, conforme o caso, e a respectiva cessionária (“Contrato de Cessão”), sendo certo 
que os Recebíveis observarão os critérios de elegibilidade e os limites de concentração previstos no Contrato de Cessão; (ii) 
aprovar que a Negociação dos Recebíveis, por meio do Contrato de Cessão, poderá ser realizada, pela Companhia, por suas Filiais 
e/ou pelas Sociedades, para viabilizar uma operação de securitização (“Securitização”); (iii) aprovar que parte da Negociação dos 
Recebíveis será realizada entre a Companhia, por suas Filiais e/ou as Sociedades, e partes a elas relacionadas, conforme o caso; 
(iv) aprovar que a Securitização dos Recebíveis poderá ser realizada conforme os montantes abaixo descritos: (1) Para a Alphaville 
Urbanismo S.A., CNPJ/MF 00.446.918/0001-69, R$ 78.500.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos 
Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e de suas Filiais em até R$ 78.500.000,00, e das Sociedades em até 
R$ 193.500.000,00. Para a Alphaville Urbanismo S.A., o montante está distribuído conforme abaixo: (a) Para a Alphaville 
Urbanismo S.A., CNPJ/MF 00.446.918/0025-36 cujo loteamento é denominado “Terras Alphaville Camaçari” e “Terras Alphaville 
Camaçari II”, ambos situados no Município de Camaçari/BA e registrados nas Matrículas nº 16.718 e 18.927 respectivamente, 
ambas do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari - BA, sendo para o “Terras Alphaville Camaçari” R$ 
15.000.000,00 e para o “Terras Alphaville Camaçari II” R$ 10.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização 
dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 25.000.000,00; (b) Para a Alphaville 
Urbanismo S.A., CNPJ/MF 00.446.918/0013-00, cujo loteamento é denominado “Alphaville Pernambuco”, situado no Município 
de Jaboatão dos Guararapes - PE, registrado na Matrícula nº 54.462 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jaboatão 
dos Guararapes - PE, R$ 2.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos Recebíveis pode impactar o 
balanço da Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 2.000.000,00; (c) Para a Alphaville Urbanismo S.A., CNPJ/MF 
00.446.918/0017-26, cujo loteamento é denominado “Terras Alpha Resende” e “Terras Alphaville Resende II” ambos situados no 
Município de Resende - RJ e registrados nas Matrículas nº 34.966 e nº 34.965 respectivamente, ambas do 2º Cartório de Registro 
de imóveis de Resende - RJ, sendo, para o “Terras Alpha Resende” R$ 1.000.000,00 e para o “Terras Alphaville Resende II” R$ 
7.500.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou 
das suas fi liais em até R$ 8.500.000,00; (d) Para a Alphaville Urbanismo S.A., CNPJ/MF 00.446.918/0014-83, cujo loteamento é 
denominado “Terras Alpha Petrolina” e “Terras Alpha Petrolina II”, ambos situados no Município de Petrolina - PE e registrados 
nas Matrículas nº 44.666 e nº 58.883, ambas do Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina - PE, sendo para o “Terras 
Alpha Petrolina” R$ 1.500.000,00 e para o “Terras Alpha Petrolina II” R$ 1.500.000,00, com a consequente aprovação de que a 
Securitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 3.000.000,00; (e) Para a 
Alphaville Urbanismo S.A., CNPJ 00.446.918/0024-55, cujo loteamento é denominado “Terras Alphaville Ponta Grossa”, situado 
no Município de Ponta Grossa - PR, registrado na Matrícula nº 10.368 do 3º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta 
Grossa - PR, R$ 20.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da 
Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 20.000.000,00; (f) Para a Alphaville Urbanismo S.A, CNPJ/MF 00.446.918/0027-06, 
cujo loteamento é denominado “Alphaville Anápolis” situado no Município de Anápolis - GO, registrado na Matrícula nº 73.672 
do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Anápolis - GO, R$ 20.000.000,00, com a consequente aprovação de que 
a Securitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 20.000.000,00. V - 
Deliberações: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos e sem nenhuma restrição, em conformidade com o artigo 11, alínea “i” do 
Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (1) Aprovar a Negociação dos Recebíveis, bem como a celebração do Contrato de 
Cessão e de quaisquer outros instrumentos correlatos, públicos ou particulares, que venham a ser necessários para o 
cumprimento das fi nalidades descritas nos itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” da Ordem do Dia acima descrita. (2) Aprovar a autorização 
para a Companhia (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos relacionados às deliberações acima, e praticar 
todos os atos necessários ou convenientes às deliberações acima; e (ii) contratar os prestadores de serviços relacionados às 
deliberações acima, incluindo securitizadora, instituição custodiante, agente fi duciário e assessores legais, podendo, para tanto, 
negociar e assinar os respectivos contratos. VI - Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a 
qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Olímpio Matarazzo Neto, Presidente, e Ricardo 
Leonel Scavazza, Secretário. São Paulo, 28.10.2016. A presente ata é cópia fi el do original, lavrada e assinada por todos 
os presentes em livro próprio. Olímpio Matarazzo Neto - Presidente da Mesa; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 521.136/16-7 em 08.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 (“Companhia”)
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 22.09.2016

Data, Hora, Local: 22.09.2016, 09:30hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinhei-
ros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social da Com-
panhia. Compareceram André Bergstein; Ricardo Leonel Scavazza; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak e David Adam 
Roth. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente da Mesa; e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário da Mesa. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (a) ratifi cação dos votos proferidos pelos representantes da Companhia nas assembleias gerais e reu-
niões de sócios de suas controladas, relativas ao período compreendido entre 28.07.2016 até a presente data; (b) atualiza-
ções gerais sobre aspectos fi nanceiros e operacionais da Companhia relativos aos meses de julho e agosto de 2016; (c) ra-
tifi cação da subscrição adicional das 100.000 Debêntures remanescentes, observado o disposto na 2ª Emissão de Debêntu-
res, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em Uma Única Série, para Distribuição Privada 
(“Debêntures”), da Companhia, realizada em 09.05.2016 (“2ª Emissão”), conforme termos e condições do Instrumento Parti-
cular de Escritura da 2ª Emissão (“Escritura da 2ª Emissão”) e respectiva aprovação por Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada na mesma data (“AGE de 09/05/2016”). Deliberações: Instalada a Reunião, após exame e discussão 
da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem nenhu-
ma restrição: 1. Em conformidade com o artigo 11, alínea “q” do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a ratifi cação da 
defi nição prévia sobre o voto proferido pelos representantes da Companhia nas assembleias gerais e reuniões de sócios de 
suas controladas, relativas ao período compreendido entre 28.07.2016 até a presente data, conforme Anexo I a esta ata. 2. 
Analisaram as atualizações gerais dos aspectos fi nanceiros e operacionais da Companhia relativos aos meses de julho e 
agosto de 2016, nada tendo deliberado acerca do assunto. 3. Nos termos da comunicação enviada pela Diretoria ao Conse-
lho de Administração, foram verifi cadas as condições estabelecidas na AGE da Companhia realizada em 08.05.2016 (“AGE 
de 09/05/2016”) para a subscrição adicional das 100.000 Debêntures remanescentes, observado o disposto na 2ª Emissão 
de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em Uma Única Série, para Distribui-
ção Privada (“Debêntures”), da Companhia, realizada em 09.05.2016 (“2ª Emissão”), conforme termos e condições Instru-
mento Particular de Escritura da 2ª Emissão (“Escritura da 2ª Emissão”) e respectiva aprovação pela AGE de 09/05/2016. 
Dessa forma, fi ca consignado e ratifi cado que a totalidade das 100.000 Debêntures remanescentes foram subscritas em 
10.05.2016 e 16.08.2016. 4. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Companhia autorizados a tomar todas as pro-
vidências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo 
requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a tratar, 
o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspen-
sos pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Olímpio 
Matarazzo Neto - Presidente; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Conselheiros Presentes: André Bergstein, Ricardo 
Leonel Scavazza, Olímpio Matarazzo Neto, Marcelo Fedak e David Adam Roth. São Paulo, 22.09.2016. Mesa: Olímpio Ma-
tarazzo Neto - Presidente da Mesa, Ricardo Leonel Scavazza - Secretário da Mesa. Conselheiros Presentes: Ri-
cardo Leonel Scavazza, Olímpio Matarazzo Neto, André Bergstein, Marcelo Fedak, David Adam Roth. JUCESP nº 
501.139/16-3 em 25.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Data, Hora e Local: Aos 30.09.2016, às 10hs, na sede social de Alphaville Urbanismo S.A., São Paulo/SP, Avenida Nações Unidas 
8.501, 3º andar, CEP 05425-070 (“Companhia”). Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. Compareceram Odair Garcia Senra; André Bergstein; Ricardo Leonel Scavazza; 
Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak e David Adam Roth. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto: Presidente da Mesa, Ricardo Leonel Sca-
vazza: Secretário da Mesa. Ordem do Dia: deliberar sobre (1) sem prejuízo da aprovação constante da ata da RCA da Companhia, rea-
lizada em 09.09.2013, e da ata da AGE dos acionistas da Companhia, realizada em 10.09.2013, em garantia das debêntures objeto da 
1ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única (“Debêntures”), (i) ratifi cação e apro-
vação da outorga da cessão fi duciária dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de parceria celebrados com as respectivas ou-
torgantes indicadas no Anexo I à presente ata; e (ii) aprovação da outorga de cessão fi duciária de (a) direitos creditórios adicionais de-
correntes de contratos de parceria celebrados com as respectivas outorgantes indicadas no Anexo I à presente ata; e (b) direitos credi-
tórios adicionais decorrentes de contratos de parceria celebrados com quaisquer sociedades nas quais a Companhia tenha participação, 
(2) ratifi cação dos aditamentos já celebrados e aprovação de futuros aditamentos ao “Instrumento Particular de Escritura de Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.” e ao “Instrumento Par-
ticular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia” que tenham por objeto a inclusão ou retirada de direi-
tos creditórios e/ou outorgantes de direitos creditórios da cessão fi duciária; e (3) a ratifi cação de todos os atos já praticados relaciona-
dos à emissão das Debêntures. Deliberações: foram aprovadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, por 
unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, as seguintes matérias: (1) sem prejuízo da aprovação constante da ata da RCA da Com-
panhia, realizada em 09.09.2013, e da ata da AGE dos acionistas da Companhia, realizada em 10.09.2013, em garantia das debêntures 
objeto da 1ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única (“Debêntures”), (i) ratifi ca-
ção e aprovação da outorga da cessão fi duciária dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de parceria celebrados com as res-
pectivas outorgantes indicadas no Anexo I à presente ata; e (ii) aprovação da outorga de cessão fi duciária de (a) direitos creditórios adi-
cionais decorrentes de contratos de parceria celebrados com as respectivas outorgantes indicadas no Anexo I à presente ata; e (b) di-
reitos creditórios adicionais decorrentes de contratos de parceria celebrados com quaisquer sociedades nas quais a Companhia tenha 
participação; (2) ratifi cação dos aditamentos já celebrados e aprovação de futuros aditamentos ao “Instrumento Particular de Escritura 
de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.” e ao “Ins-
trumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia” que tenham por objeto a inclusão ou reti-
rada de direitos creditórios e/ou outorgantes de direitos creditórios da cessão fi duciária; e (3) a ratifi cação de todos os atos já pratica-
dos relacionados à emissão das Debêntures. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, rea-
berta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fi el do original, lavrada e 
assinada por todos os presentes em livro próprio. São Paulo, 30.09.2016. Olímpio Matarazzo Neto - Presidente da Mesa, Ricardo Leonel 
Scavazza - Secretário da Mesa. JUCESP nº 489.545/16-6 em 17.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30.11.2016
Data, hora, local: No dia 30.11.2016, 20hs, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A., São Paulo/SP, Avenida das Nações 
Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Companhia”). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante o 
disposto no artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme evidenciado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia 
registrado na sede da Companhia. Presença: Presentes acionistas Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. e Gafi sa 
S.A., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa: Presidida pelo Sr. Olímpio 
Matarazzo Neto e secretariada pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 1.1. A 
alteração dos valores de amortização do valor nominal das debêntures da 1ª emissão da Companhia, emitidas nos termos do 
“Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão 
de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na 
qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditada em 18.11.2013, em 3.12.2013, em 
21.01.2014, em 23.06.2014, em 12.03.2015, em 11.12.2015 e em 30.09.2016 (“Escritura de Emissão”) (“Debêntures”), para que 
passe a ser da seguinte forma: (i) a primeira parcela, no valor correspondente a 5% do valor nominal de cada uma das Debêntures, 
devida em 9.12.2016; (ii) a segunda parcela, no valor correspondente a 19% do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida 
em 9.12.2017; (iii) a terceira parcela, no valor correspondente a 19% do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida em 
9.12.2018; (iv) a quarta parcela, no valor correspondente a 19%  do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida em 
9.12.2019; (v) a quinta parcela, no valor correspondente a 19% do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2020; 
e (vi) a sexta parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida na data de 
vencimento das Debêntures. 1.2. Caso aprovada a matéria prevista no item acima, a alteração da Cláusula 6.14 da Escritura de 
Emissão para que passe a vigorar com a seguinte redação: “6.14. Pagamento do Valor Nominal. Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das 
Debêntures será amortizado em 6 parcelas anuais e sucessivas, na seguinte ordem: I. a primeira parcela, no valor correspondente a 
5% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2016; II. a segunda parcela, no valor correspondente a 19% do 
Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2017; III. a terceira parcela, no valor correspondente a 19% do Valor 
Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2018; IV. a quarta parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal 
de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2019; V. a quinta parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada 
uma das Debêntures, devida em 9.12.2020; e VI. a sexta parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de 
cada uma das Debêntures, devida na Data de Vencimento.” 1.3. Caso aprovadas as matérias previstas nos itens acima, a celebração 
de aditamento à Escritura de Emissão e ao Contrato de Cessão Fiduciária (conforme defi nido na Escritura de Emissão) para incluir 
ajustes relacionados às deliberações acima e outros de interesse da Companhia, conforme deliberados em assembleia geral dos 
titulares das Debêntures, realizada nesta data. Deliberações: Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, todas as 
matérias da ordem do dia. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se, na forma de sumário, 
a ata referente a esta AGE, nos termos do artigo 130, §1º, Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada pela 
totalidade dos acionistas da Companhia e pelos membros da mesa. Acionistas: Gafi sa S.A. e Private Equity AE Investimentos e 
Participações S.A. Certifi co que a presente é cópia fi el da ata original lavrada no livro próprio. Olímpio Matarazzo Neto - Presidente, 
Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. JUCESP nº 537.184/16-8 em 15.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1. Data, Horário e Local: 30/11/2016, às 19h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. 2. 
Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das Debêntures 
(conforme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, § 2º, e do artigo 124, § 4º, da 
Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as 
debêntures emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville 
Urbanismo S.A.”, celebrado em 9 de outubro de 2013, entre a Companhia e SLW Corretora de 
Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), 
conforme aditada em 18/11/2013, em 03/12/2013, em 21/01/2014, em 23/06/2014, em 
12/03/2015, em 11/12/2015 e em 30/09/2016 (“Escritura de Emissão”). 3. Presença: 
(i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verifi cou 
das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. 4. Composição 
da Mesa: Marco Antonio Duro, Presidente, e Bruno Vespa Del Bigio, Secretário. 5. Ordem do Dia: 
examinar, discutir e deliberar sobre: 5.1. A alteração dos valores de amortização do Valor Nominal 
das Debêntures, para que passe a ser da seguinte forma: (i) a primeira parcela, no valor 
correspondente a 5% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2016; (ii) a 
segunda parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, 
devida em 09/12/2017; (iii) a terceira parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de 
cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2018; (iv) a quarta parcela, no valor correspondente a 
19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2019; (v) a quinta parcela, 
no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 
09/12/2020; e (vi) a sexta parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de 
cada uma das Debêntures, devida na Data de Vencimento. 5.2. Caso aprovada a matéria prevista 
no item acima, a alteração da Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão para que passe a vigorar com 
a seguinte redação: “6.14. Pagamento do Valor Nominal. Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos 
nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das Debêntures será amortizado em 
6 parcelas anuais e sucessivas, na seguinte ordem: I. a primeira parcela, no valor correspondente a 
5% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2016; II. a segunda parcela, 
no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 
09/12/2017; III. a terceira parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma 
das Debêntures, devida em 09/12/2018; IV. a quarta parcela, no valor correspondente a 19% do 
Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2019; V. a quinta parcela, no valor 
correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2020; e 
VI. a sexta parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das 
Debêntures, devida na Data de Vencimento.” 5.3 A alteração do índice fi nanceiro previsto na 
Cláusula 6.26.2, inciso XV, alínea (a), da Escritura de Emissão, de 3,0 para 3,8, excepcionalmente 
para as demonstrações fi nanceiras consolidadas da Companhia relativas a 31/12/2016, 
31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017 e 31/12/2017, passando tal Cláusula da Escritura de Emissão 
a vigorar com a seguinte redação: “(a) índice fi nanceiro decorrente do quociente da divisão da 
Dívida Líquida (conforme defi nido abaixo) pelo EBITDA (conforme defi nido abaixo), que deverá ser 
igual ou inferior a: (i) 3,50 vezes, com relação às Informações Financeiras Consolidadas da 
Companhia relativas a 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014, 
31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 e 31/12/2015; (ii) 3,00 vezes, com relação às Informações 
Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 31/03/2016, 30/06/2016 e 30/09/2016; (iii) 
3,80 vezes, com relação às Informações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 
31/12/2016, 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017 e 31/12/2017; e (iv) 3,00 vezes, com relação às 
Informações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 31/03/2018 e às Informações 
Financeiras Consolidadas da Companhia subsequentes; e” 5.4 A alteração do Percentual Mínimo, 
conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme defi nido 
abaixo), da seguinte forma: (i) Percentual Mínimo corresponderá a  (a) 113% do Saldo Devedor das 
Debêntures (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios) 
exclusivamente com relação aos Trimestres (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios) correspondentes (a.1) ao período que se inicia em 01/10/2016 e se encerra em 
31/12/2016; (a.2) ao período que se inicia em 01/01/2017 e se encerra em 31/03/2017; e (a.3) ao 
período que se inicia em 01/04/2017 e se encerra em 30/06/2017; e (b) 120% do Saldo Devedor 
das Debêntures (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios) com 
relação a todos os demais Trimestres até a integral quitação das Debêntures; e (ii) Passarão, a 
partir, inclusive, do Trimestre correspondente ao período que se inicia em 01/10/2016 e se encerra 
em 31/12/2016, a compor o cálculo do Percentual Mínimo o somatório de (a) Direitos Creditórios 
Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios); e/ou, (b) Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido no Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios) mantidos nas Contas Vinculadas (conforme defi nido no 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios); e/ou, (c) bens objeto de garantia a ser 
constituída por meio da celebração de contrato de alienação fi duciária e/ou de cessão fi duciária 
(“Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado”) com todos os registros aplicáveis, em favor dos 
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, de alienação fi duciária e/ou cessão fi duciária 
(c.1) de certifi cados de recebíveis imobiliários da 27ª série da 1ª emissão de SCCI - Securitizadora 
de Créditos Imobiliários S.A. (“CRI Subordinado”), detidos pelos titulares dos CRI Subordinados 
(“Titulares do CRI Subordinado”); e (c.2) do fl uxo de direitos creditórios a que os Titulares do CRI 
Subordinado têm direito, assim como aqueles decorrentes de conta(s) vinculada(s) na(s) qual(is) os 
referidos direitos creditórios serão depositados e/ou de aplicações fi nanceiras atreladas à(s) 
conta(s) vinculada(s) (“Garantia Fiduciária CRI Subordinado”), observado o disposto no item 5.6, 
subitem (ii) abaixo. 5.5 A liberação parcial da cessão fi duciária constituída em favor dos 
Debenturistas nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado em 02/12/2013, conforme aditado, entre as 
Outorgantes e o Agente Fiduciário, e seus aditamentos (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios”), exclusivamente com relação aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente 
indicados no Anexo I a esta ata, para que tais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente sejam 
utilizados única e exclusivamente como lastro dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 25ª, 26ª 
e 27ª séries da 1ª emissão de SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. (“CRI”) (“Operação 
de Securitização”) e a autorização para que as Outorgantes cedam em favor, única e exclusivamente, 
da Operação de Securitização outros créditos de suas respectivas titularidades nessa data que não 
sejam parte da Cessão Fiduciária, conforme previsto no “Instrumento Participação de Cessão de 
Créditos Imobiliários e Outras Avenças”, celebrado no âmbito da Operação de Securitização, sem 
que ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.26.1, inciso V, e na Cláusula 6.26.2, 
inciso XII, da Escritura de Emissão, desde que as seguintes condições suspensivas abaixo sejam 
plena e cumulativamente atendidas (“Condições Suspensivas”): (i) a Operação de Securitização 
ocorra até 08/12/2016; (ii) a Operação de Securitização seja coordenada pelo Banco 
Bradesco BBI S.A.; (iii) o valor arrecadado com a Operação de Securitização seja integralmente 
utilizado, até 09/12/2016, para a amortização das parcelas de principal e Remuneração das 
Debêntures a vencer em 09/12/2016 e, caso após tais pagamentos e os pagamentos dos custos da 
Operação de Securitização ainda existam recursos, o valor excedente poderá ser utilizado para a 
amortização antecipada facultativa prevista na Cláusula 6.18 da Escritura de Emissão, com (a) com 
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Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão realizada em 30 de novembro de 2016
aviso prévio aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, Escriturador, ao Banco Liquidante e à CETIP 
com no mínimo 3 dias úteis da data do evento; e (b) a observância das demais condições 
estabelecidas em tal Cláusula, incluindo o valor mínimo e o pagamento do prêmio ali previsto; (iv) 
o Agente Fiduciário e o Banco Bradesco S.A. tenham confi rmado o recebimento dos recursos nos 
termos do item (iii) acima; e (v) outorga de mandato pela Companhia, de acordo com a minuta 
prevista no Anexo V.2 do “Termo de Cessão” da Operação de Securitização, para autorizar o Banco 
Bradesco S.A., de forma irrevogável e irretratável, a tomar todas as medidas que se façam 
necessárias para amortização parcial e extraordinária, se for o caso, das Debêntures, nos termos 
do item (iii) acima. A autorização dos Debenturistas indicada no parágrafo acima é realizada de 
forma pontual para a Operação de Securitização a ser realizada até o dia 08/12/2016, motivo pelo 
qual, após esta data, qualquer cessão de direitos creditórios a que título for, somente poderá ser 
realizada após nova aprovação pelos Debenturistas, sob pena de ocorrência de Evento de 
Inadimplemento. 5.6 Caso aprovada a matéria prevista no item 5.5 acima, as seguintes providências 
deverão ser tomadas, às exclusivas expensas da Companhia: (i) na data da Operação de 
Securitização e desde que atendidas as Condições Suspensivas, a assinatura pelo Agente 
Fiduciário, de todos os documentos necessários para a liberação dos Direitos Creditórios Cedidos 
Fiduciariamente objeto da Operação de Securitização; (ii) se for necessário, nos termos do item 5.4, 
subitem (ii) acima, a constituição da Garantia Fiduciária CRI Subordinado, por meio do Contrato de 
Garantia Fiduciária CRI Subordinado, com todos os registros aplicáveis; (iii) se for necessário, nos 
termos do item 5.4, subitem (ii) acima, até 30/12/2016 e desde que ocorra a celebração do Contrato 
de Garantia Fiduciária CRI Subordinado, celebração de aditamento à Escritura de Emissão para 
(a) refl etir as disposições referentes à constituição da referida garantia mencionada no item (ii); 
(b) refl etir os ajustes previstos nesta assembleia, conforme aplicáveis, que ainda não tenham sido 
refl etidos por ocasião do aditamento à Escritura de Emissão celebrado nesta data; e (iv) até 
30/12/2016 e desde que as Condições Suspensivas tenham sido cumpridas, celebração de 
aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios para (a) refl etir a listagem 
atualizada dos créditos decorrentes dos empreendimentos desenvolvidos pelas Outorgantes cuja 
parcela dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente foi liberada, nos termos do item 5.5 
acima; (b) refl etir os ajustes previstos nesta assembleia, conforme aplicáveis. 5.7 Caso aprovadas 
as matérias previstas nos itens acima, aprovação de autorização para que o Agente Fiduciário 
celebre aditamento à Escritura de Emissão, aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, se for o 
caso, do Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado e do(s) contrato(s) de banco depositário 
relativo às contas vinculadas relacionadas ao Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado, 
bem como realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, 
das deliberações desta assembleia, inclusive os termos de liberação dos créditos objeto da 
Operação de Securitização, desde que cumpridas as Condições Suspensivas. 6. Deliberações: 
após a prestação dos devidos esclarecimentos referentes às matérias da Ordem do Dia, os 
Debenturistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, as matérias da ordem do dia abaixo: 6.1. 
A alteração dos valores de amortização do Valor Nominal das Debêntures e a alteração da Cláusula 
6.14 da Escritura de Emissão, na forma descrita nos itens 5.1 e 5.2 acima da Ordem do Dia. 6.2. A 
alteração do índice fi nanceiro previsto na Cláusula 6.26.2, inciso XV, da Escritura de Emissão, de 3,0 
para 3,8, excepcionalmente para as demonstrações fi nanceiras consolidadas da Companhia 
relativas a 31/12/2016, 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017 e 31/12/2017, passando tal Cláusula 
da Escritura de Emissão a vigorar com a redação indicada no item 5.3 acima. 6.3. A alteração do 
Percentual Mínimo, conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, da 
seguinte forma: (i) Percentual Mínimo corresponderá a (a) 113% do Saldo Devedor das Debêntures 
exclusivamente com relação aos Trimestres correspondentes (a.1) ao período que se inicia em 
01/10/2016 e se encerra em 31/12/2016; (a.2) ao período que se inicia em 01/01/2017 e se encerra 
em 31/03/2017; e (a.3) ao período que se inicia em 01/04/2017 e se encerra em 30/06/2017; e (b) 
120% do Saldo Devedor das Debêntures com relação a todos os demais Trimestres até a integral 
quitação das Debêntures; e (ii) Passarão, a partir, inclusive, do Trimestre correspondente ao período 
que se inicia em 01/10/2016 e se encerra em 31/12/2016, a compor o cálculo do Percentual 
Mínimo o somatório de (a) Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou, (b) Créditos 
Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou, (c) bens objeto da 
Garantia Fiduciária CRI Subordinado, observado o disposto no item, 5.6, subitem (ii) acima. 6.4. 
Desde que as Condições Suspensivas sejam atendidas, a liberação parcial da cessão fi duciária 
constituída em favor dos Debenturistas nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios, exclusivamente com relação aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente 
indicados no Anexo I a esta ata, para que tais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente sejam 
utilizados única e exclusivamente como lastro dos CRI, e a autorização para que as Outorgantes 
cedam em favor, única e exclusivamente, da Operação de Securitização outros créditos de suas 
respectivas titularidades nessa data que não sejam parte da Cessão Fiduciária, conforme previsto 
no “Instrumento Participação de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças”, celebrado no 
âmbito da Operação de Securitização, sem que ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na 
Cláusula 6.26.1, inciso V, e na Cláusula 6.26.2, inciso XII, da Escritura de Emissão. A autorização dos 
Debenturistas indicada no parágrafo acima é realizada de forma pontual para a Operação de 
Securitização a ser realizada até o dia 08/12/2016, motivo pelo qual, após esta data, qualquer 
cessão de direitos creditórios a que título for, somente poderá ser realizada após nova aprovação 
pelos Debenturistas, sob pena de ocorrência de Evento de Inadimplemento. 6.5 Aprovação das 
providências previstas no item 5.6 acima, às exclusivas expensas da Companhia, desde que as 
Condições Suspensivas sejam atendidas. 6.6 Autorização para que o Agente Fiduciário celebre 
aditamento à Escritura de Emissão, aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, e, se for o caso, 
do Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado e do(s) contrato(s) de banco depositário às 
relativo às contas vinculadas relacionadas ao Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado, 
bem como realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, 
das deliberações desta assembleia, inclusive os termos de liberação dos créditos objeto da 
Operação de Securitização, desde que cumpridas as Condições Suspensivas. Os termos iniciados 
por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui 
defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes foi 
atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas 
são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas 
e, portanto, não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros 
direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. 7. 
Ficam ratifi cados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão, bem como todos os 
demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali 
previstas. Ainda, a Emissora comparece para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta 
ata que concorda com todos os termos aqui deliberados e confi rma a validade, vigência e efi cácia 
de todos os demais termos da Escritura de Emissão. 8. Encerramento: nada mais havendo a ser 
tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Marco 
Antonio Duro - Presidente, Bruno Vespa Del Bigio - Secretário. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. 
- Nome: Marco Antonio Duro - Cargo: Gerente Corporate - CPF: 092527968-43, Nome: Bruno Vespa 
Del Bigio - Cargo: Bradesco Corporate. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 
- Nome: Nelson Santucci Torres, Peter Thomas G. Weiss. Companhia: ciente e de acordo com as 
condições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A. - Nome: Ricardo Leonel Scavazza - Cargo: 
Diretor, Nome: Guilherme de Puppi e Silva - Cargo: Diretor. JUCESP nº 536.132/16-1 em 13.12.2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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