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Data e Hora e Local: 10/02/2017, às 08 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 
8501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. Mesa. Presidente: Ricardo Leonel Scavazza, Secretária: 
Janaina Maluf Pichinin Pavan. Convocação. Dispensada. Presença: totalidade dos conselheiros. 
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. A proposta para a Emissão, a ser submetida 
à aprovação da AGE da Companhia, na forma do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), de acordo com as seguintes condições, sem prejuízo das demais condições que 
serão detalhadas e reguladas nos termos da respectiva escritura de emissão das Debêntures 
(“Escritura de Emissão”), cuja minuta segue como Anexo I: (i) Séries. A Emissão será realizada 
em uma única série. (ii) Valor Total da Emissão. O montante total da Emissão será de até 
R$600.000.000,00. (iii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será 
de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão, conforme abaixo defi nida. (iv) 
Quantidade de Debêntures. Serão emitidas até 600.000 Debêntures. (v) Data da Emissão. 
A data da emissão será a data em que ocorrer a primeira subscrição das Debêntures pelos 
debenturistas (“Data de Emissão”), conforme comprovada pela celebração de boletins de subscrição, 
nos termos do modelo anexo à Escritura de Emissão e registrado no Livro de Registro de 
Debenturistas. (vi) Destinação de Recursos. Os recursos obtidos por meio da Emissão serão 
destinados para (i) amortização de principal e pagamento de juros das dívidas atuais da Companhia; 
(ii) redução do nível de endividamento da Companhia com terceiros e (iii) recomposição do caixa 
mínimo operacional da Companhia. (vii) Número da Emissão. A Emissão representa a 3ª 
emissão de Debêntures da Companhia. (viii) Negociação das Debêntures. As Debêntures 
não poderão ser negociadas ou oneradas pelo seu subscritor inicial, exceto conforme previsões 
constantes na Escritura de Emissão. (ix) Procedimentos de Colocação. As Debêntures serão 
objeto de colocação privada, aos acionistas diretos ou indiretos da Companhia, sem intermediação 
de instituições fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. A colocação 
das Debêntures poderá ser iniciada imediatamente após a Data de Emissão. (x) Forma e 
Conversibilidade. As Debêntures serão da forma nominativa, sem a emissão de certifi cados. 
Para todos os fi ns e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro do titular 
da Debênture no Livro de Registro de Debenturistas da Companhia. A Companhia deverá: (i) 
manter o Livro de Registro de Debenturistas atualizado; (ii) facultar aos debenturistas livre acesso 
ao Livro de Registro de Debenturistas; e (iii) providenciar todas as averbações solicitadas pelos 
debenturistas, exceto se em desacordo com o disposto nesta Escritura de Emissão, nos acordos 
de acionistas da Companhia ou na legislação aplicável. As Debêntures poderão ser parcial ou 
totalmente convertidas em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da 
Companhia (“Ações”), observados os procedimentos e limitações previstos na Escritura de Emissão, 
a qualquer momento durante o Prazo de Conversão, desde que a conversão seja aprovada por 
Debenturistas presentes que, em conjunto, sejam titulares da maioria das Debêntures em Circulação, 
reunidos em AGD (conforme abaixo defi nido) convocada especialmente para esse fi m. (xi) Espécie. 
As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das S.A., sendo a 
forma e periodicidade de sua remuneração defi nidas conforme disposto nos itens (xiv) e (xv) 
abaixo. (xii) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão subscritas 
em até 1 ano contado a partir da presente data. As Debêntures serão integralizadas em datas 
diversas no prazo máximo de 10 Dias Úteis contados da respectiva subscrição (cada uma dessas 
datas, uma “Data de Integralização”) pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração 
Ordinária, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a respectiva Data de 
Integralização, em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade 
da Companhia. (xiii) Data de Vencimento. As Debêntures terão vencimento no 4º aniversário 
da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (xiv) Remuneração Ordinária. As Debêntures 
farão jus a uma remuneração ordinária equivalente à variação do Índice Geral de Preços - Mercado, 
apurado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGPM/FGV”), acrescida de 14,00% a.a., base 252 Dias 
Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures subscritas e integralizadas ou sobre 
o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures subscritas e integralizadas, conforme o caso 
(“Remuneração Ordinária”), pro rata die a partir da Data de Emissão até a data do efetivo 
pagamento da Remuneração Ordinária. O pagamento da Remuneração Ordinária será realizado 
semestralmente no dia 05 dos meses de março e setembro de cada ano, a partir da Data de 
Emissão (cada uma de tais datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração Ordinária”). A 
Companhia poderá, desde que verifi cada a Condição para o Não Pagamento da Remuneração 
(conforme abaixo defi nido), optar por incorporar, total ou parcialmente, o valor da Remuneração 
Ordinária ao Valor Nominal Unitário das Debêntures em cada uma das Datas de Pagamento da 
Remuneração Ordinária. Nessa hipótese, a Companhia deverá comunicar os debenturistas com 5 
dias de antecedência informando as condições que optou para pagamento da Remuneração 
Ordinária. A Companhia deve se obrigar a pagar os juros conforme aprovado na Escritura de 
Emissão, e somente poderá incorporar, total ou parcialmente, o valor da Remuneração Ordinária 
ao Valor Nominal Unitário das Debêntures se, (i) de acordo com a projeção do fl uxo de caixa da 
Companhia para o prazo de 12 meses seguintes à data do pagamento da Remuneração Ordinária, 
a Companhia, a qualquer momento do referido período, não possuir o Caixa Mínimo para suas 
operações (“Condição para o Não Pagamento da Remuneração”); ou (ii) em caso de conversão 
das Debêntures em Ações, hipótese em que o valor da Remuneração Ordinária será obrigatoriamente 
incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures. Para os fi ns desta Escritura de Emissão, o 
“Caixa Mínimo” da Companhia será o caixa mínimo necessário para a condução normal das suas 
atividades, de acordo com o plano de negócios aprovado pela Companhia. (xv) Pagamento do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures; Resgate Antecipado Facultativo; 
Amortização Facultativa Parcial; Resgate Antecipado Obrigatório e Amortização 
Obrigatória Parcial. O pagamento do Valor Nominal Unitário será realizado integralmente na 
Data de Vencimento acrescido das Remunerações Ordinárias devidas e não pagas até referida 
data, calculadas conforme item (xiv) acima. Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, 
observados os termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério, independentemente 
da vontade dos debenturistas, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate 
Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo somente poderá ocorrer mediante o 
envio de comunicação dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Resgate Antecipado 
Facultativo”), com antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data prevista para realização do 
efetivo Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião 
do Resgate Antecipado Facultativo, os debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal 
Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures, acrescido 
da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a 
última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo, sem qualquer prêmio adicional (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). 
Na Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo deverá constar: (a) a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo; (b) o Valor do Resgate Antecipado Facultativo; e (c) quaisquer outras 
informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo. As Debêntures 
objeto do Resgate Antecipado Facultativo serão obrigatoriamente canceladas. A Data do Resgate 
Antecipado Facultativo deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. Caso o Resgate Antecipado 
Facultativo seja realizado antes do 1º aniversário da Data de Emissão, adicionalmente ao Valor do 
Resgate Antecipado Facultativo, os debenturistas farão jus, no 1º aniversário da Data de Emissão, 
ao pagamento do valor equivalente à Remuneração Ordinária incidente sobre o valor correspondente 
ao Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das 
Debêntures de sua titularidade que tenham sido resgatadas, calculada pro rata temporis desde a 
Data do Resgate Antecipado Facultativo até o 1º aniversário da Data de Emissão. Amortização 

Facultativa Parcial. A Companhia poderá, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, 
a seu exclusivo critério e a qualquer tempo e independentemente da vontade dos debenturistas, 
realizar a amortização facultativa parcial do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme o caso) das Debêntures, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as 
Debêntures (“Amortização Facultativa Parcial”). A Amortização Facultativa Parcial somente poderá 
ocorrer mediante o envio de comunicação dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Amortização 
Facultativa Parcial”), com antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data prevista para realização 
da efetiva Amortização Facultativa Parcial (“Data da Amortização Facultativa Parcial”). Por ocasião 
da Amortização Facultativa Parcial, os debenturistas farão jus ao pagamento da parcela de Valor 
Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures a 
ser amortizada, acrescido da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data 
de Emissão ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, 
até a Data da Amortização Facultativa Parcial, sem qualquer prêmio adicional (“Valor da Amortização 
Facultativa Parcial”). Na Comunicação de Amortização Facultativa Parcial deverá constar: (a) a 
Data da Amortização Facultativa Parcial; (b) o Valor da Amortização Facultativa Parcial; e (c) 
quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Facultativa Parcial. 
A Data da Amortização Facultativa Parcial deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. O Valor da 
Amortização Facultativa parcial deverá ser igual ou superior a R$30.000.000,00. Caso a Amortização 
Facultativa Parcial seja realizada antes do 1º aniversário da Data de Emissão, adicionalmente ao 
Valor da Amortização Facultativa Parcial, os debenturistas farão jus, no 1º aniversário da Data de 
Emissão, ao pagamento do valor equivalente à Remuneração Ordinária incidente sobre o valor 
correspondente à parcela de Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme aplicável) das Debêntures de sua titularidade que tenha sido amortizada, calculada pro 
rata temporis desde a Data da Amortização Facultativa Parcial até o 1º aniversário da Data de 
Emissão. Resgate Antecipado Obrigatório e Amortização Obrigatória Parcial. A Companhia deve, 
obrigatoriamente, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado 
Obrigatório”), ou realizar uma amortização parcial do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do 
Valor Nominal Unitário) das Debêntures, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as 
Debêntures (“Amortização Obrigatória Parcial”), conforme o caso, independentemente da vontade 
dos Debenturistas, caso (i) a qualquer momento a partir da Data de Emissão (inclusive), a Companhia 
receba recursos decorrentes da realização de uma oferta pública primária de ações de sua emissão 
(“Oferta Primária”); e/ou (ii) a Companhia consiga captar, junto a terceiros, recursos em termos e 
condições mais vantajosos do que os da Emissão, incluindo no que diz respeito a prazos, taxas e 
garantias (“Captação com Terceiros”), e, em qualquer dos casos, a Companhia, de acordo com a 
projeção de seu fl uxo de caixa para o prazo de 24 meses seguintes à data do recebimento dos 
recursos oriundos da referida Oferta Primária e/ou Captação com Terceiros, passe a deter caixa 
disponível superior ao Caixa Mínimo para o período. O Regate Antecipado Obrigatório ou a 
Amortização Obrigatória Parcial deverá ser realizado (i) dentro de até 30 dias da data da liquidação 
da Oferta Primária e/ou da Captação com Terceiros, conforme o caso; e (ii) mediante o envio de 
comunicação dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório” ou 
“Comunicação de Amortização Obrigatória Parcial”, conforme o caso), com antecedência mínima 
de 15 Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório ou 
da Amortização Obrigatória Parcial (“Data do Resgate Antecipado Obrigatório” ou “Data da 
Amortização Obrigatória Parcial”, conforme o caso). Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, 
os debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme aplicável) das Debêntures, acrescido da Remuneração Ordinária, calculada pro 
rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração 
Ordinária, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Obrigatório, sem qualquer prêmio 
adicional (“Valor do Resgate Antecipado Obrigatório”). Por ocasião da Amortização Obrigatória 
Parcial, os debenturistas farão jus ao pagamento da parcela do Valor Nominal Unitário (ou do 
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures que está sendo amortizada, 
acrescida da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou 
desde a última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data da 
Amortização Obrigatória Parcial, sem qualquer prêmio adicional (“Valor da Amortização Obrigatória 
Parcial”). Se o valor da Oferta Primária e/ou da Captação com Terceiros que venha a exceder o 
Caixa Mínimo para o período, conforme projeção de fl uxo de caixa acima mencionada: (i) exceder 
o Valor do Resgate Antecipado Obrigatório, a Companhia realizará um Resgate Antecipado 
Obrigatório de todas as Debêntures; ou (ii) for inferior ao Valor do Resgate Antecipado Obrigatório, 
a Companhia realizará uma Amortização Obrigatória Parcial com o maior Valor da Amortização 
Obrigatória Parcial possível, limitado ao valor da Oferta Primária e/ou da Captação com Terceiros 
que exceder o Caixa Mínimo para o período, conforme projeção de fl uxo de caixa mencionada 
acima. Na Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório ou na Comunicação de Amortização 
Obrigatória Parcial deverá constar: (a) a Data do Resgate Antecipado Obrigatório ou a Data da 
Amortização Obrigatória Parcial, conforme o caso; (b) o Valor do Resgate Antecipado Obrigatório 
ou o Valor da Amortização Obrigatória Parcial, conforme o caso; e (c) quaisquer outras informações 
necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Obrigatório ou da Amortização Obrigatória 
Parcial, conforme o caso. As Debêntures objeto do Resgate Antecipado Obrigatório serão 
obrigatoriamente canceladas. As Comunicações de Conversão recebidas pela Companhia na data 
ou posteriormente ao envio de qualquer Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo, 
Comunicação de Amortização Facultativa Parcial, Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório 
ou Comunicação de Amortização Obrigatória Parcial não terão efi cácia e serão automaticamente 
desconsideradas pela Companhia com relação aos valores objeto do resgate e/ou amortização 
solicitados pela Companhia nos termos de referida comunicação. (xvi) Repactuação 
Programada. As Debêntures não serão objeto de repactuação programada. (xvii) Vencimento 
Antecipado. As Debêntures estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado nos termos 
estabelecidos na Escritura de Emissão. (xviii) Multa e Juros Moratórios. Ocorrendo 
impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos debenturistas, 
os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, fi carão, desde a data da inadimplência 
até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso ou notifi cação, juros 
moratórios à razão de 1% ao mês, calculado pro rata die, pelo período em que perdurar o atraso 
ou descumprimento. (xix) Local de Pagamento. Os pagamentos a que os debenturistas fi zerem 
jus serão efetuados por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou qualquer outra forma 
de transferência eletrônica de recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil, para a conta 
corrente que será indicada à Companhia pelos debenturistas com pelo menos 5 Dias Úteis de 
antecedência da data do respectivo pagamento. (xx) Prorrogação dos Prazos. Considerar-
se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro Dia 
Útil subsequente, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos. Para os fi ns da Escritura de 
Emissão, “Dia Útil” signifi ca qualquer dia, que não seja sábado ou domingo, ou outro dia em que 
os bancos estejam autorizados a fechar no município de São Paulo/SP. (xxi) Publicidade. Sem 
prejuízo das publicações exigidas na forma da lei, todos os atos e decisões. (xxii) relevantes 
decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, o 
interesse dos debenturistas, deverão ser informados por meio de carta, com aviso de recebimento, 
enviada pela Companhia para o endereço informado à Companhia por escrito pelos debenturistas. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 10/02/2017. Conselheiros: Odair Garcia 
Senra; André Bergstein; Marcelo Fedak; Olímpio Matarazzo Neto; David Adam Roth; e Ricardo 
Leonel Scavazza. Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, Janaina Maluf Pavan - Secretária. JUCESP 
nº 92.452/17-6 em 23.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
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Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Fevereiro de 2017
Data e Hora e Local: 10/02/2017, às 10 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 
8501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente e Janaína 
Maluf Pichinin Pavan - Secretária.  Convocação: Dispensada. Presença: (i) Private Equity AE 
Investimentos e Participações S.A., representada por Ricardo Leonel Scavazza e Marcelo Fedak, e 
(ii) Gafi sa S.A., representada por André Bergstein e Sandro Rogério da Silva Gamba. 
Deliberações Tomadas Aprovadas por Unanimidade: 1. Aprovar na forma do artigo 59 
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), a 3ª emissão de Debêntures, Conversíveis 
em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma única série, no valor 
total de até R$600.000.000,00, para distribuição privada (“Debêntures”), de acordo com as 
seguintes condições, que serão detalhadas e reguladas nos termos da respectiva escritura de 
emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), conforme Anexo I: (i) Séries. A Emissão será 
realizada em uma única série. (ii) Valor Total da Emissão. O montante total da Emissão será 
de até R$600.000.000,00. (iii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das 
Debêntures será de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão, conforme 
abaixo defi nida. (iv) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas até 600.000 Debêntures. 
(v) Data da Emissão. A data da emissão será a data em que ocorrer a primeira subscrição das 
Debêntures pelos debenturistas (“Data de Emissão”), conforme comprovada pela celebração de 
boletins de subscrição, nos termos do modelo anexo à Escritura de Emissão e registrado no Livro 
de Registro de Debenturistas. (vi) Destinação de Recursos. Os recursos obtidos por meio 
desta Emissão serão destinados para necessidades de recomposição de caixa e capital de giro da 
Companhia. (vii) Número da Emissão. A Emissão representa a 3ª emissão de Debêntures da 
Companhia. (viii) Negociação das Debêntures. As Debêntures não poderão ser negociadas 
ou oneradas pelo seu subscritor inicial, exceto conforme previsões constantes na Escritura de 
Emissão. (ix) Procedimentos de Colocação. As Debêntures serão objeto de colocação 
privada, aos acionistas diretos ou indiretos da Companhia, sem intermediação de instituições 
fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. A colocação das 
Debêntures poderá ser iniciada imediatamente após a Data de Emissão. (x) Forma e 
Conversibilidade. As Debêntures serão da forma nominativa, sem a emissão de certifi cados. 
Para todos os fi ns e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro do titular 
da Debênture no Livro de Registro de Debenturistas da Companhia. A Companhia deverá: (i) 
manter o Livro de Registro de Debenturistas atualizado; (ii) facultar aos debenturistas livre acesso 
ao Livro de Registro de Debenturistas; e (iii) providenciar todas as averbações solicitadas pelos 
debenturistas, exceto se em desacordo com o disposto nesta Escritura de Emissão, nos acordos 
de acionistas da Companhia ou na legislação aplicável. As Debêntures poderão ser parcial ou 
totalmente convertidas em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da 
Companhia (“Ações”), observados os procedimentos e limitações previstos na Escritura de 
Emissão, a qualquer momento durante o Prazo de Conversão, desde que a conversão seja 
aprovada por Debenturistas presentes que, em conjunto, sejam titulares da maioria das 
Debêntures em Circulação, reunidos em AGD convocada especialmente para esse fi m. (xi) 
Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das S.A., 
sendo a forma e periodicidade de sua remuneração defi nidas conforme disposto nos itens (xiv) e 
(xv) abaixo. (xii) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão 
subscritas em até 1 ano contado a partir da presente data. As Debêntures serão integralizadas em 
datas diversas no prazo máximo de 10 Dias Úteis contados da respectiva subscrição (cada uma 
dessas datas, uma “Data de Integralização”) pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da 
Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a respectiva 
Data de Integralização, em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de 
titularidade da Companhia. (xiii) Data de Vencimento. As Debêntures terão vencimento no 
4º aniversário da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (xiv) Remuneração Ordinária. 
As Debêntures farão jus a uma remuneração ordinária equivalente à variação do Índice Geral de 
Preços - Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGPM/FGV”), acrescida de 14,00% 
a.a., base 252 Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures subscritas e 
integralizadas ou sobre o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures subscritas e 
integralizadas, conforme o caso (“Remuneração Ordinária”), pro rata die a partir da Data de 
Emissão até a data do efetivo pagamento da Remuneração Ordinária. O pagamento da 
Remuneração Ordinária será realizado semestralmente no dia 05 dos meses de março e 
setembro de cada ano, a partir da Data de Emissão (cada uma de tais datas, uma “Data de 
Pagamento da Remuneração Ordinária”). A Companhia poderá, desde que verifi cada a Condição 
para o Não Pagamento da Remuneração (conforme abaixo defi nido), optar por incorporar, total 
ou parcialmente, o valor da Remuneração Ordinária ao Valor Nominal Unitário das Debêntures 
em cada uma das Datas de Pagamento da Remuneração Ordinária. Nessa hipótese, a Companhia 
deverá comunicar os debenturistas com 5 dias de antecedência informando as condições que 
optou para pagamento da Remuneração Ordinária. A Companhia deve se obrigar a pagar os 
juros conforme aprovado na Escritura de Emissão, e somente poderá incorporar, total ou 
parcialmente, o valor da Remuneração Ordinária ao Valor Nominal Unitário das Debêntures se, (i) 
de acordo com a projeção do fl uxo de caixa da Companhia para o prazo de 12 meses seguintes 
à data do pagamento da Remuneração Ordinária, a Companhia, a qualquer momento do referido 
período, não possuir o Caixa Mínimo para suas operações (“Condição para o Não Pagamento da 
Remuneração”); ou (ii) em caso de conversão das Debêntures em Ações, hipótese em que o valor 
da Remuneração Ordinária será obrigatoriamente incorporado ao Valor Nominal Unitário das 
Debêntures. Para os fi ns desta Escritura de Emissão, o “Caixa Mínimo” da Companhia será o 
caixa mínimo necessário para a condução normal das suas atividades, de acordo com o plano de 
negócios aprovado pela Companhia. (xv) Pagamento do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures; Resgate Antecipado Facultativo; Amortização Facultativa Parcial; 
Resgate Antecipado Obrigatório e Amortização Obrigatória Parcial. O pagamento 
do Valor Nominal Unitário será realizado integralmente na Data de Vencimento acrescido das 
Remunerações Ordinárias devidas e não pagas até referida data, calculadas conforme item (xiv) 
acima. Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, observados os termos e condições 
estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério, independentemente da vontade dos debenturistas, 
resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”). O 
Resgate Antecipado Facultativo somente poderá ocorrer mediante o envio de comunicação 
dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo”), com 
antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate 
Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate 
Antecipado Facultativo, os debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário (ou 
do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures, acrescido da 
Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a última 
Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo, sem qualquer prêmio adicional (“Valor do Resgate Antecipado 
Facultativo”). Na Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo deverá constar: (a) a Data do 
Resgate Antecipado Facultativo; (b) o Valor do Resgate Antecipado Facultativo; e (c) quaisquer 
outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo. As 
Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo serão obrigatoriamente canceladas. A Data 
do Resgate Antecipado Facultativo deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. Caso o Resgate 
Antecipado Facultativo seja realizado antes do 1º aniversário da Data de Emissão, adicionalmente 
ao Valor do Resgate Antecipado Facultativo, os debenturistas farão jus, no 1º aniversário da Data 
de Emissão, ao pagamento do valor equivalente à Remuneração Ordinária incidente sobre o valor 
correspondente ao Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
aplicável) das Debêntures de sua titularidade que tenham sido resgatadas, calculada pro rata 
temporis desde a Data do Resgate Antecipado Facultativo até o 1º aniversário da Data de 
Emissão. Amortização Facultativa Parcial. A Companhia poderá, observados os termos e 
condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo e independentemente 
da vontade dos debenturistas, realizar a amortização facultativa parcial do Valor Nominal 
Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) das Debêntures, que deverá 
abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Facultativa Parcial”). A 
Amortização Facultativa Parcial somente poderá ocorrer mediante o envio de comunicação 
dirigida aos debenturistas (“Comunicação de Amortização Facultativa Parcial”), com 
antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data prevista para realização da efetiva Amortização 
Facultativa Parcial (“Data da Amortização Facultativa Parcial”). Por ocasião da Amortização 

Facultativa Parcial, os debenturistas farão jus ao pagamento da parcela de Valor Nominal Unitário 
(ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures a ser amortizada, 
acrescido da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou 
desde a última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data da 
Amortização Facultativa Parcial, sem qualquer prêmio adicional (“Valor da Amortização 
Facultativa Parcial”). Na Comunicação de Amortização Facultativa Parcial deverá constar: (a) a 
Data da Amortização Facultativa Parcial; (b) o Valor da Amortização Facultativa Parcial; e (c) 
quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Facultativa 
Parcial. A Data da Amortização Facultativa Parcial deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. O 
Valor da Amortização Facultativa parcial deverá ser igual ou superior a R$30.000.000,00. Caso a 
Amortização Facultativa Parcial seja realizada antes do 1º aniversário da Data de Emissão, 
adicionalmente ao Valor da Amortização Facultativa Parcial, os debenturistas farão jus, no 1º 
aniversário da Data de Emissão, ao pagamento do valor equivalente à Remuneração Ordinária 
incidente sobre o valor correspondente à parcela de Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures de sua titularidade que tenha sido 
amortizada, calculada pro rata temporis desde a Data da Amortização Facultativa Parcial até o 1º 
aniversário da Data de Emissão. Resgate Antecipado Obrigatório e Amortização Obrigatória 
Parcial. A Companhia deve, obrigatoriamente, resgatar antecipadamente a totalidade das 
Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório”), ou realizar uma amortização parcial do Valor 
Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário) das Debêntures, que deverá abranger, 
proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Obrigatória Parcial”), conforme o caso, 
independentemente da vontade dos Debenturistas, caso (i) a qualquer momento a partir da Data 
de Emissão (inclusive), a Companhia receba recursos decorrentes da realização de uma oferta 
pública primária de ações de sua emissão (“Oferta Primária”); e/ou (ii) a Companhia consiga 
captar, junto a terceiros, recursos em termos e condições mais vantajosos do que os da Emissão, 
incluindo no que diz respeito a prazos, taxas e garantias (“Captação com Terceiros”), e, em 
qualquer dos casos, a Companhia, de acordo com a projeção de seu fl uxo de caixa para o prazo 
de 24 meses seguintes à data do recebimento dos recursos oriundos da referida Oferta Primária 
e/ou Captação com Terceiros, passe a deter caixa disponível superior ao Caixa Mínimo para o 
período. O Regate Antecipado Obrigatório ou a Amortização Obrigatória Parcial deverá ser 
realizado (i) dentro de até 30 dias da data da liquidação da Oferta Primária e/ou da Captação com 
Terceiros, conforme o caso; e (ii) mediante o envio de comunicação dirigida aos debenturistas 
(“Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório” ou “Comunicação de Amortização 
Obrigatória Parcial”, conforme o caso), com antecedência mínima de 15 Dias Úteis da data 
prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório ou da Amortização 
Obrigatória Parcial (“Data do Resgate Antecipado Obrigatório” ou “Data da Amortização 
Obrigatória Parcial”, conforme o caso). Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, os 
debenturistas farão jus ao pagamento do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme aplicável) das Debêntures, acrescido da Remuneração Ordinária, calculada 
pro rata temporis desde a Data de Emissão ou desde a última Data de Pagamento da 
Remuneração Ordinária, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Obrigatório, sem 
qualquer prêmio adicional (“Valor do Resgate Antecipado Obrigatório”). Por ocasião da 
Amortização Obrigatória Parcial, os debenturistas farão jus ao pagamento da parcela do Valor 
Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures 
que está sendo amortizada, acrescida da Remuneração Ordinária, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração Ordinária, 
conforme o caso, até a Data da Amortização Obrigatória Parcial, sem qualquer prêmio adicional 
(“Valor da Amortização Obrigatória Parcial”). Se o valor da Oferta Primária e/ou da Captação 
com Terceiros que venha a exceder o Caixa Mínimo para o período, conforme projeção de fl uxo 
de caixa acima mencionada: (i) exceder o Valor do Resgate Antecipado Obrigatório, a Companhia 
realizará um Resgate Antecipado Obrigatório de todas as Debêntures; ou (ii) for inferior ao Valor 
do Resgate Antecipado Obrigatório, a Companhia realizará uma Amortização Obrigatória Parcial 
com o maior Valor da Amortização Obrigatória Parcial possível, limitado ao valor da Oferta 
Primária e/ou da Captação com Terceiros que exceder o Caixa Mínimo para o período, conforme 
projeção de fl uxo de caixa mencionada acima. Na Comunicação de Resgate Antecipado 
Obrigatório ou na Comunicação de Amortização Obrigatória Parcial deverá constar: (a) a Data do 
Resgate Antecipado Obrigatório ou a Data da Amortização Obrigatória Parcial, conforme o caso; 
(b) o Valor do Resgate Antecipado Obrigatório ou o Valor da Amortização Obrigatória Parcial, 
conforme o caso; e (c) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate 
Antecipado Obrigatório ou da Amortização Obrigatória Parcial, conforme o caso. As Debêntures 
objeto do Resgate Antecipado Obrigatório serão obrigatoriamente canceladas. As Comunicações 
de Conversão recebidas pela Companhia na data ou posteriormente ao envio de qualquer 
Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo, Comunicação de Amortização Facultativa 
Parcial, Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório ou Comunicação de Amortização 
Obrigatória Parcial não terão efi cácia e serão automaticamente desconsideradas pela Companhia 
com relação aos valores objeto do resgate e/ou amortização solicitados pela Companhia nos 
termos de referida comunicação. (xvi) Repactuação Programada. As Debêntures não serão 
objeto de repactuação programada. (xvii) Vencimento Antecipado. As Debêntures estarão 
sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado nos termos estabelecidos na Escritura de Emissão. 
(xviii) Multa e Juros Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela 
Companhia de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não 
pagos pela Companhia, fi carão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, 
sujeitos a, independentemente de aviso ou notifi cação, juros moratórios à razão de 1% ao mês, 
calculado pro rata die, pelo período em que perdurar o atraso ou descumprimento. (xix) Local 
de Pagamento. Os pagamentos a que os debenturistas fi zerem jus serão efetuados por meio 
de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou qualquer outra forma de transferência eletrônica 
de recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil, para a conta corrente que será indicada à 
Companhia pelos debenturistas com pelo menos 5 Dias Úteis de antecedência da data do 
respectivo pagamento. (xx) Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os 
prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, sem 
nenhum acréscimo aos valores a serem pagos. Para os fi ns da Escritura de Emissão, “Dia Útil” 
signifi ca qualquer dia, que não seja sábado ou domingo, ou outro dia em que os bancos estejam 
autorizados a fechar no município de São Paulo/SP. Publicidade. Sem prejuízo das publicações 
exigidas na forma da lei, todos os atos e decisões relevantes decorrentes da Emissão que, de 
qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, o interesse dos debenturistas, 
deverão ser informados por meio de carta, com aviso de recebimento, enviada pela Companhia 
para o endereço informado à Companhia por escrito pelos debenturistas. 1.1. Consignar que (i) 
serão subscritas, inicialmente, 450.000 Debêntures no valor de R$450.000.000,00; (ii) as 
Debêntures remanescentes serão subscritas e integralizadas de acordo com a necessidade de 
recursos da Companhia, sendo que a Companhia envidará seus melhores esforços para captar, 
junto a terceiros, os recursos que necessite, em termos e condições mais vantajosas do que a 
Emissão acima aprovada, incluindo no que diz respeito a prazos, taxas e garantias. 2. Registrar a 
renúncia da acionista Gafi sa S.A. ao direito de preferência para a subscrição das Debêntures. 
Registrar a cessão do direito de preferência da acionista Private Equity AE Investimentos e 
Participações S.A. na subscrição das Debêntures para suas acionistas (i) BRE/ALPHA 
Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações Investimento no 
Exterior; (II) Pátria - Brazilian Private Equity Fund IV - FIP; (III) Brazilian Private 
Equity Fund IV - FIP, e (IV) Pátria Real Estate III - FIP, e a anuência da acionista Gafi sa em 
relação à referida cessão. 3. Registrar, em caráter irrevogável e irretratável, a dispensa, pela 
totalidade dos acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, 
deliberação prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no 
acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 09/12/2013, conforme aditado (“Acordo de 
Acionistas”). 4. Autorizar a diretoria e demais representantes legais da Companhia para celebrar 
todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou 
convenientes à realização da Emissão. 5. Ratifi car os atos praticados pela diretoria e demais 
representantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 10/02/2017. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, 
Janaína Maluf Pichinin Pavan - Secretária. JUCESP nº 92.453/17-0 em 23.02.2017. Flávia Regina 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Fevereiro de 2017

À Administração da CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAF 
Brasil Indústria e Comércio S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases - Conforme demonstrado nas notas explicativas nº 1 e nº 10 às demonstrações financeiras, a Companhia realiza transações significativas de compras e vendas de produtos 
e prestação de serviços e contrata empréstimos de partes relacionadas. As citadas notas explicativas contêm informações sobre essas transações e seus efeitos no resultado das operações e sobre seus ativos e passivos 
correspondentes. Consequentemente, qualquer interpretação ou análise das demonstrações financeiras citadas no primeiro parágrafo devem levar em consideração essas circunstâncias. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. Conforme descrito na nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras, a Companhia é parte em processo administrativo e outras questões relacionadas a certas transações, cujo desfecho não é 
previsível no momento, assim como suas consequências nas operações futuras. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.  Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e com o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017

 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU André Rafael de Oliveira
 Auditores Independentes - CRC nº 2 SP 011609/O-8  Contador - CRC nº 1 SP 220308/O-1

Renato de Souza Meirelles Neto - Diretor Presidente - Agenor Marinho Contente Filho - Diretor Geral
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Diretoria Carlos Ruiz de Luzuriaga - Controller 
Carlos Alberto Penna Leopoldo - Controller - Contador - CRC RJ 049147/O-0
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Aliança Securitizadora S.A
CNPJ: 27.150.716/0001-21 / NIRE: 3530050141-1

Ata da Assembléia Geral de Constituição de S.A. e Estatuto Social
Aos 10/10/16, às 11hs na sede social. Presença dos Acionistas: 100 % do capital social. Mesa: Presidente: Sonia Apareci-
da Moreira; Secretário: Gilson Jaime Carrillo; Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 
01/08/16, estando assim dispensada da convocação por edital. Ordem do dia e deliberações: 1) Leitura e aprovação da minuta 
do Estatuto Social - Dando início aos trabalhos, a Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura da minuta do Estatuto 
Social para os presentes. Terminada a leitura, a Presidente da Mesa submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua 
aprovação unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Aliança Securitizadora S.A, que se encontra arquivado 
na sede da Companhia. 2) Boletins de Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do capital social da Companhia, 
nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I - a) Nome: Guia Asset Participações Ltda, CNPJ 08.695.510/0001-32, repre-
sentada por seus sócios administradores, José Henrique Floresi Guizardi, RG 17.817.876-7/SSP-SP, CPF 132.801.318-98 e 
José Antonio Floresi Guizardi, RG 17.817.878, CPF 132.795.228-97. b) Nome: Almir Vieira Simonetti, RG 12.886.241/SSP-SP, 
CPF 054.522.658-99. c) Caroline Verdicchio Gomes, RG 33.351.596, CPF 343.823.848-93. d) Sonia Aparecida Moreira, RG 
18.514.841-4 SSP/SP, CPF 083.525.288-40. e) Fernando Verdicchio Gomes, RG 33.351.589-4, CPF 399.304.068-67. f) Gilson 
Jaime Carrillo, RG 14.895.523 SSP/SP, CPF 155.911.278-60. g) Edison Gomes, RG 11.805.214-7 SSP/SP, CPF 045.730.718-
81. h) Thuany Bastos Arcanjo, RG 39.521.808-1 SSP/SP, CPF 105.806.266-28. 3) Ações subscritas: 10.000 ações, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 5.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto e 5.000 ações preferenciais. 
Percentual de integralização das Ações: 10%; Distribuição por subscritor: Guia Asset Participações Ltda - 36%, Almir Vieira 
Simonetti - 5%, Caroline Verdicchio Gomes - 5%, Edison Gomes - 5%, Fernando Verdicchio Gomes - 5%, Gilson Jaime Carrillo 
- 20%, Sonia Aparecida Moreira - 20%, Thuany Bastos Arcanjo - 4%. 4) Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remu-
neração global dos Diretores - Os acionistas aprovaram a eleição da Sonia Aparecida Moreira, qualificada anteriormente, como 
Diretora Presidente e Gilson Jaime Carrillo, já qualificado, como Diretor de Relação com Investidores da Companhia, todos com 
mandato de até 03 anos, facultada a reeleição de qualquer de seus membros. 4 (i. 1) aprovar a remuneração global anual de até 
R$ 48.000,00 para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; 5) 
Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia serão realizados no DOESP e em outro jornal de grande 
circulação editado em São Bernardo do Campo. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua Londrina 470, 
sala 64, Bairro: Vila Normandia, CEP: 09635-100, no Município de São Bernardo do Campo/SP. 7) Descrição da integralização 
do capital social - Foi declarado que o capital social de R$ 10.000,00, encontra-se integralmente subscrito e o valor de R$ 
1.000,00 foi integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, sendo que o valor de R$ 9.000,00 será integralizado em 365 
dias, a contar da data deste Instrumento, em moeda corrente nacional. Nada mais. Gilson Jaime Carrillo, Secretário e Acionista 
e Sonia Aparecida Moreira, Presidente e acionistas fundadores e membros da Diretoria. Visto - Juliana Maluzza Destro - OAB/
SP 273.846, Jucesp sob NIRE 35300501411 em 20/02/2017.

Edital de Citação Prazo 30 dias Proc.0002109-92.2011.8.26.0004. O Dr. MM. Juiz de Direito da 4º VC
do Foro Regional IV – Lapa/SP Dr. Renato Guanaes Simôes Thomsen, na forma da lei. Faz Saber a
Renata Tunes Perrucci CPF/MF Nº 217.644.078-14 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação
Monitória para cobrança de R$ 12.022,52 (Janeiro/2011), referente as cinco mensalidades vencidas e
não pagas do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Estando a requerida em lugar ignorado foi deferida a sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isente de custas e
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo (art.
701 do NCPC), presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será o presente edital afixado e publicado.
São Paulo, 10 de Novembro de 2016.                                                                                            (24 e 25)

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0008257-40.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Fabio da Silva Graciani, CPF 292.979.438-02 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-o ao pagamento de R$ 21.694,46 (Out/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de l. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2016. 

Demonstrações Financeiras - em 31.12.2016 e 31.12.2015 - Em Reais

Balanço Patrimonial 31/12/2016 31/12/2015

ATIVO  4.205.836,09   4.208.666,70 

Ativo Circulante  71.938,09   74.768,70 

Banco conta Movimento  34.984,18   37.814,79 

Contas a Receber  35.826,32   35.826,32 

Impostos a Recuperar  1.127,59   1.127,59 

Ativo Permanente  4.133.898,00   4.133.898,00 

Investimentos  4.133.898,00   4.133.898,00

Balanço Patrimonial  31/12/2016 31/12/2015

PASSIVO  4.205.836,09   4.208.666,70

Passivo Circulante  86.344,82   86.344,82 

Obrigações   86.344,82   86.344,82 

Patrimônio Líquido  4.119.491,27   4.122.321,88

Capital Social   4.134.898,00   4.134.898,00 

Capital Social a Integralizar  (1.000,00) (1.000,00)

Lucros (Prejuízos) Acumulados  (14.406,73) (11.576,12)

Demonstrações do Resultado 31/12/2016 31/12/2015
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos  214.158,10   - 
(=) Receita Líquida  214.158,10   - 
(-) Despesas Administrativas  (2.622,20) (13.320,00)
(-) Despesas Tributárias  (208,41) (28,10)
(=) Lucro Operacional  211.327,49   (13.348,10)
(=) Lucro Líquido
 antes da CSSL e IRPJ  211.327,49   (13.348,10)
(=) Lucro/Resultado do Exercício  211.327,49   (13.348,10)

Rashi Participações S.A. - CNPJ/MF nº 09.549.267/0001-07

Diretoria        Raymond Dayan - Diretor Presidente        Alberto Dayan - Diretor         Contador: Maurício Vidal da Silva - CRC: 1SP 172841/O-8
A Íntegra das Demonstrações Financeiras

estão à disposição dos acionistas na sede social.

LBS Local S.A.
C.N.P.J. 03.980.538/0001-06

Demonstrações Financeiras (Valores em Reais)

Ativo 2016 2015
Circulante
Caixa e Equivalentes de caixa  1.038  408 
Contas a receber  3.188  6.916 
Despesas Antecipadas  932  383 
Impostos a recuperar  1.349  474 

 6.507  8.181 

Não Circulante
Imposto de Renda e Contrib.Social 
Diferidos  7.776  -   
Partes relacionadas  2.610  2.486 
Investimentos  19.825  7.699 
Imobilizado  1.908  1.481 
Intangível  156  226 

32.275 11.892 

Total do Ativo 38.782 20.073

Passivo e Patrimônio Liquido 2016 2015
Circulante
Fornecedores 10.876 10.318 
Provisão para desvalorização do Investimento  237  1.981 
Empréstimos  2.695  2.853 
Partes relacionadas  655  700 
Impostos a recolher  749  691 
Salários e encargos sociais a pagar  1.131  1.254 
Outras contas a pagar  49  -

16.392 17.797 
Não Circulante
Empréstimos  586  206 
Contingências  916  2.871 

 1.502  3.077 
Total do Passivo 17.894 20.874 
Patrimônio Líquido
Capital social 28.002 12.302 
Reserva de capital  6.295  6.295 
Prejuízos acumulados (13.410) (19.398) 
Total do Patrimônio Liquido  20.888 (801) 
Total do Passivo e do Patrimônio Liquido 38.782 20.073

2016 2015
Receita de serviços prestados  32.052  28.898
Custo dos serviços prestados (25.124) (15.396)
Lucro bruto  6.929  13.502
Despesas comerciais (8.155) (9.462)
Despesas gerais e administrativas (2.948) (4.026)
Equivalência patrimonial  907 (15.231)
Outras receitas, liquidas (5)  293

(10.200) (28.426)
Prejuízo Operacional (3.271) (14.924)
Receitas financeiras  1.359  345
Despesas financeiras (1.830) (1.796)
Resultado financeiro (471) (1.451)
Prejuízo antes do imposto de renda 
e contribuição social (3.742) (16.375)
Imposto de renda e contribuição 
social - (25)
Imposto de Renda e Contribuição 
Social Diferidos  7.776  -
Prejuízo do Exercício  4.033 (16.400)

Demonstração do resultado Período de doze meses  ndos em 31 de 
dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de reais - R$)

 Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de reis - R$)

Moacir Mario Kang
C.P.F. 163.818.088-10

Antonio Akio Ogawa
Contador CRC-SP 130.416/O-0 - C.P.F. 036.340.178-48

As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da companhia.

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77 – NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2017
Data, Local e Hora: 23/02/2017, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º 
andar, conjunto 64, São Paulo- SP. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme o disposto 
no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. 
Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) retificar e ratificar a aprovação da constituição da sucursal 
da Companhia na República do Peru, registrada sob o NIRE 35.905.237.098, conforme Assembleia Geral Extraordinária, 
ocorrida em 30/11/2016 e respectiva ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o nº 538.017/16-8, em 
sessão de 15/12/2016; (ii) Reeleição da atual diretoria; e (iii) Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: Os acionistas 
deliberaram, por unanimidade de votos, (i) aprovar a ratificação e retificação das informações da sucursal da Companhia 
na República do Peru, de acordo com as seguintes disposições: a) Denominação Social: A sucursal receberá a mesma 
denominação social de sua matriz, ou seja, Sustentare Saneamento S.A. – Sucursal Perú; b) Capital Social: Designar-se-
-á como capital social inicial da sucursal, o montante de R$ 339.494,00 equivalente a S/. 343.000,00. c) Objeto Social: 
O objeto social da presente Sucursal será idêntico ao objeto social da matriz. d) Domicílio: A Sucursal será domiciliada 
na cidade de Lima, capital da República do Peru, no endereço: Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 503, Santiago de 
Surco, Lima, Peru. e) Legislação Peruana: a Companhia declara, de forma expressa e irrevogável, que a Sucursal, que se 
estabelecerá na República do Peru, estará subordinada às leis peruanas vigentes no país para todas as obrigações que 
vier a contrair em território peruano, nos termos do artigo 403 da Lei Geral de Sociedades do Peru. f) Representante Legal 
Permanente: Designa o Sr.: Pedro Antonio Valdez Bernuy, portador do Documento Nacional de Identidade Peruano (DNI) nº 
09778433, com endereço comercial em Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 502, Santiago de Surco, Lima, Peru, como 
Representante Legal Permanente da Sustentare Saneamento S.A. – Sucursal Perú, o qual terá os poderes necessários para 
poder realizar todos os trâmites e negócios legais necessários para estabelecer a Sucursal no país, além de poderes para 
praticar todos os atos necessários para a administração da empresa, desde que prévia e formalmente autorizado pelos 
representantes legais da Matriz da Companhia. g) Autorizar os administradores da Companhia a aprovar todo e qualquer 
ato necessário para formalizar a abertura da sucursal ora aprovada. Em razão da alteração anterior, os acionistas decidem 
alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1ª – A Companhia, 
constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob a denominação social 
de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, São 
Paulo-SP, podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, representações e/ou escritórios onde 
e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território nacional ou exterior. Parágrafo Primeiro 
– A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 para cada uma: (a) Rua E, lote 83/84, 
Distrito Industrial, Teresina-PI; (b) Avenida Miguel Pinto de Santana, 200, Nova Esperança, Feira de Santana-BA, inscrita 
no CNPJ/MF nº 17.851.447/0004-10; (c) SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto D, Bloco B, 280, sala 317, Brasília-DF, inscrita 
no CNPJ/MF nº 17.851.447/0002-58; (d) Avenida dos Inajás, 10, Jardim Boa Vista, Hortolândia-SP, inscrita no CNPJ nº 
17.851.447/0003-39; (e) Rua 08, 507, sala 2, Centro, Rio Claro-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça 
Paul Harris, 322, sala B, bairro Conceição, Diadema-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 17.851.447/0006-81; e (g) Estrada Geral da 
Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, Santa Maria-RS, inscrita no CNPJ/MF nº 17.851.447/0007-62. Parágrafo Segundo 
– A Companhia possui a seguinte sucursal: Cidade de Lima, Capital da República do Peru, com endereço Avenida Manuel 
Olguim, 211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru; capital Social destacado de R$ 339.494,00 e inscrita no CNPJ/
MF nº 17.851.447/0008-43.”; (ii) aprovar a reeleição da atual diretoria para um novo mandato de 2 anos, sem reservas e/
ou ressalvas, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Adilson Alves Martins, RG nº 16.479.978-3 
SSP/SP e CPF/MF nº 076.046.848-66, e para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Marcel Gelfi, RG nº 
4.503.637-8 SSP/SP e CPF/MF nº 506.401.948-34, Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 
encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 23/02/2017. Assinaturas: Adilson Alves Martins – Presidente, Marcel 
Gelfi – Secretário. Acionistas: Alvor Participações Ltda. p. Adilson Alves Martins – Administrador; Adilson Alves Martins. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 119.825/17-0 em 09/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2017

REVISTA DE FUNCIONÁRIOS
Empresa pode revistar os funcionários após o expediente, como proceder 
e qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APRESENTOU ATESTADO DE 04 DIAS E FALTOU 02 
DIAS SEM JUSTIFICATIVA, A EMPRESA PODE DESCONTAR O VALOR 
DO VALE TRANSPORTE NO RECIBO DE SALÁRIO DO MÊS?

Informamos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que o vale-transporte não utilizado pelo empregado poderá ser 
descontado do salário do mês visto que não houve a sua utilização.

ATRASOS CONSTANTES
Funcionário que chega atrasado várias vezes, atrapalhando a produtivi-
dade da empresa, pode ser impedido de trabalhar quando chegar atra-
sado? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE POR GESTÕES PASSADAS
Membros da CIPA de gestões passadas possuem estabilidade 
por quanto tempo? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA LOCOU BENS MÓVEIS DE PESSOA FÍSICA E EMITIU RECIBO 
DE LOCAÇÃO, EXISTE RETENÇÃO DE INSS?

Informamos que não estará sujeito à retenção, a prestação de serviços 
de locação de bens móveis sem fornecimento de mão-de-obra. Sendo 
assim, se houve apenas a locação do bem móvel sem o fornecimento 
da mão-de-obra não há que se falar em retenção.

CONTRIBUIÇÃO DO OFICIAL DE CARTÓRIO
Oficial de cartório pode recolher a contribuição previdenciária de 
contribuinte individual na alíquota 11%? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROGRAMA SEGURO EMPREGO
Empresa pode reduzir a carga horária e os salários dos seus funcionários, como 
proceder e qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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