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Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária 
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 10:30hs, sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Andréa 
Cochrane e Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - An-
dréa Cochrane, Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Ata da última 
AGO arquivada na JUCESP nº 530.741/19-2 em 04/10/2019; II. Balanço Geral e as demais Demonstrações Financei-
ras relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019; III. Lucros apurados no exercício de 2019, não houve distribuição 
de dividendos permanecendo no Patrimônio Líquido da sociedade como constituição de reserva legal. IV. Reeleitos 
para compor a Diretoria: Welson Nelson da Costa, RG 26.699.203-1-SSP/SP, CPF/MF 322.403.173-53, Diretor sem 
Designação Especifica; Marcos Vinícius do Prado, RG 19.368.848-7-SSP/SP, CPF/MF 085.730.768-10, Diretor sem 
Designação Especifica os quais exercerão suas funções até AGO a realizar-se em 2021. Os Diretores ora reeleitos 
declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeça de exercer suas funções na 
Companhia. AGE: outorga de procuração por instrumento público para Jair Nobumassa Kadowaki, RG 5.816.748-SSP/
SP, CPF/MF 669.055.248-91. Nos termos do Artigo 1.061 da Lei 10.406/2002 e será investido em suas funções na data 
da assinatura deste instrumento e, a quem competirá, exonerados de prestar caução para garantia de suas obrigações, 
administrar a Sociedade. V. Não houve outros assuntos a serem deliberados. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada 
e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2020. Mesa Dirigente: Andréa Cochrane - Presidente; Léo Wallace 
Cochrane Júnior - Secretário. JUCESP nº 383.898/20-1 em 21/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Em Reais

Demonstração do Resultado do Exercício - Em Reais

LJA Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 24.940.808/0001-17

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Ativo                2019                2018
Circulante  1.979.295,99 402.497,37
Disponibilidades 15.398,93 15.135,17
Clientes 849.405,38 120.000,00
Outros Créditos 1.114.491,68 267.362,20
Ativo Não Circulante 15.249.086,79 15.000.000,00
Realizável a Longo Prazo 243.590,79 -
Conta Corrente com pessoas Ligadas 243.590,79 -
Imobilizado 1.009.535,00 1.004.039,00
Móveis e Utensílios 5.496,00 -
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 1.004.039,00 1.004.039,00
Intangível 13.995.961,00 13.995.961,00
Acervo técnico 13.995.961,00 13.995.961,00
Total do Ativo 17.228.382,78 15.402.497,37

Passivo                2019                2018
Circulante 407.573,74 191.640,26
Fornecedores 167.787,88 169.552,98
Obrigações Tibutárias 61.535,14 17.179,32
Obrigações Trabalistas 177.903,36 -
Outras Obrigações 347,36 4.907,96
Passivo Não Circulante  
Exigível a Longo Prazo    
Patrimônio Líquido 16.820.809,04 15.210.857,11
Capital social integralizado 15.000.000,00 15.000.000,00
Créditos para Futuro Aumento de Capital 2.166.794,56 232.833,56
Prejuízos Acumulados -345.985,52 -21.976,45
Total do Passivo 17.228.382,78 15.402.497,37

  Créditos para Prejuizos
 Capital Aumento  Acumu- 
             Social     de Capital         lados                Total
Saldos 31/12/17 15.000.000,00 20.000,00 -11.524,16 15.008.475,84
Integralização capital  - - - -
Crédito para Aumento de Capital 212.833,56 - 212.833,56
 Resultado do exercicio  - - -10.452,29 -10.452,29
Saldos 31/12/18  15.000.000,00  232.833,56 -21.976,45 15.210.857,11
Ajustes de Exercícios Anteriores - -119.999,82 -119.999,82
Crédito para Aumento de Capital  1.933.961,00 - 1.933.961,00
Resultado do exercicio  - - -204.009,25 -204.009,25
Saldos 31/12/19  15.000.000,00 2.166.794,56  -345.985,52  16.820.809,04

Fluxos de caixa proveniente das operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício -204.009,25 -10.452,29
Ajustes de Exercícios Anteriores -119.999,82 -
Depreciação  
Resultado ajustado -324.009,07 -10.452,29
Aumento (redução) de ativos e passivos:  
. Variação em Tributos a Recuperar 4.231,75 -9.322,40
. Variação em Adiantamentos -851.361,23 -258.039,80
. Variação em Contas a Receber -729.405,38 -120.000,00
. Variação em Créditos Longo Prazo -243.590,79 -
. Variação em Obrigações Tributarias 44.355,82 17.179,32
. Variação em Fornecedores -1.765,10 163.552,98
. Variação em Obrigações 
  Trabalhistas e Previdenciárias 177.903,36 -
. Variação em Outras Obrigações  -4.560,60 4.907,96
Caixa Líquido proveniente das 
atividades operacionais -1.928.201,24 -212.174,23
Fluxos de caixa utilizados nas atividades de investimentos

Aquisição de Ativo Não Circulante  
. Imobilizado / Investimentos -5.496,00 -
Caixa Líquido proveniente das 
atividades de investimento -5.496,00 -
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de financiamento  
. Crédito para futuro aumento de capital 1.933.961,00 212.833,56
. Integralização de capital  
. Recebimento de Financiamentos  
. Recebimento de Emprestimos de mutuo a empresas ligadas 
. Pagamento de Emprestimos de mutuo a empresas ligadas 
Caixa Líquido proveniente das 
atividades de financiamento 1.933.961,00 212.833,56
(Reducao) Aumento líquido de 
caixa e equivalentes de caixa 263,76 659,33
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do período 15.135,17 14.475,84
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  15.398,93 15.135,17
 263,76 659,33

Receita Bruta                2019                2018
Receita Com Obras 929.163,59 368.597,16
Deduções da Receita  
Impostos e Contribuição sobre Receita Bruta -32.813,13 -12.802,76
Receita Operacional Líquida 896.350,46 355.794,40
Custos: Custos de Obras -645.017,96 -353.111,23
Lucro Operacional Bruto 251.332,50 2.683,17
Despesas Operacionais -432.723,51 -13.135,46
Gerais e administrativas -424.712,99 -10.495,31
Despesas Tributarias -4.561,54 -602,30
Resultado Financeiro -3.448,98 -2.037,85
Resultado Operacional Antes do IR / CSL -181.391,01 -10.452,29
IR / CSL sobre Lucro -22.618,24 0,00
Resultado Líquido do Exercício -204.009,25 -10.452,29
Resultado por ação de capital (0,01360) (0,00070)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019

são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem 
e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente 
de recebimento ou pagamento. 4) Responsabilidades e Contingências: 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que 
os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consul-
tores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 
5) Capital Social: O capital social é de R$ 15.000.000,00, composto de 
bens e ativos intangíveis, estes últimos descritos no Laudo de Avaliação 
aprovado na Reunião de Quotistas da Construtora LJA LTDA. 6) Even-
tos Subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de fatos 
ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que ve-
nham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da 
empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Paulo - SP, 13 de agosto de 2020
André Luiz Seixas Oliveira - Sócio Administrador - CPF: 313.038.205-44

Julio Cesar Simões dos Santos - Contador CRC/BA 023657/O-5 

1) Contexto Operacional: A LJA Engenharia S.A., é uma socieda-
de anônima de capital aberto com sede em São Paulo/SP, fundada em 
06/06/2016, regida por sua Escritura de Constituição de Sociedade Anô-
nima e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. O Objeto social 
da empresa constitui na execução de serviços de engenharia civil, bem 
como de itens congêneres a atividade na construção civil, nas regiões 
Norte, Nordeste, e Sudoeste do Brasil e no exterior. 2) Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elabo-
radas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilida-
de, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas 

emanadas da legislação societária brasileira. 3) Principais Práticas Con-
tábeis: 3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores 
históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encar-
gos financeiros, observando o regime de competência; 3.2) Imobilizado: 
Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição. 3.3) 
Intangível: O ativo intangível compreendem de um Acervo Técnico no 
valor de R$ 13.995.961,00. 3.4) Impostos Federais: A empresa está no 
regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de 
competência. 3.5) Receitas e Despesas (Apuração do Resultado): Em 
conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas 

Terras Alphaville Cabo Frio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35226914592 - CNPJ/MF 16.874.467/0001-09 - Filial NIRE 3390128092-2 - CNPJ/MF 16.874.467/0002-81

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
1. Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09 hs, na sede da Sociedade, localizada na cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada 
(“Código Civil”), por estarem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: 
I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 
8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/
MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Gui-
lherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, 
e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com 
endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São 
Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade 
por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, JU-
CESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Sil-
va – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as 
contas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31.12.2019; (ii) as demonstrações fi nanceiras re-
ferentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resultado do referido exercício social; (iv) a redu-
ção do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Disponibilização das Contas. 
Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo apro-
vadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades 
prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não 
se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei nº 
11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Socie-
dade, para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 5.3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examina-
das e discutidas, sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o 
de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 
5.4. Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no va-
lor de R$5.298.978,81, conforme balanço patrimonial aprovado, será parcialmente compensado com o saldo da conta de 
Reserva de Retenção de Lucros da Sociedade, no valor de R$1.227.180,63, restando, portanto, um prejuízo acumulado de 
R$4.071.798,18. 5.5. Distribuição de Dividendos. Ratifi car a distribuição de dividendos, debitados da conta de Re-
serva de Retenção de Lucros, no valor de R$3.014.749,77, aos sócios, de forma proporcional às suas respectivas partici-
pações no capital social da Sociedade. 5.6. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Socie-
dade, que passa dos atuais R$18.182.273,00, para R$13.259.981,00, uma redução, portanto, no valor total de 
R$4.922.292,00, com o consequente cancelamento de 4.922.292 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redu-
ção do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$4.071.797,75, serão reduzidos mediante absorção de prejuí-
zos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$850.494,25 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de 
agosto 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.6.1. Consignar que o balanço patrimonial de 
31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 supra, serve de base para a redução do capital social des-
crita no item 5.6 acima. 5.6.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (no-
venta) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anterio-
res à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.6, “(ii)” 
acima. 5.6.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.6, “(ii)” acima somente 
se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.6.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores qui-
rografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, me-
diante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º 
do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir 
a referida redução de capital social. 5.6.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Socie-
dade descrita no item 5.6, “(ii)” acima, no montante de R$850.494,25, será restituída às sócias, proporcionalmente à par-
ticipação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.6.5. Em virtude das deliberações 
acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da So-
ciedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta - O capital social é de R$13.259.981,00, dividido em 
13.259.981 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sen-
do 13.259.979 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integra-
lizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.6.6. Ficam expressamente os membros da Dire-
toria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concreti-
zação da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições 
públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar 
e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e 
por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secre-
tário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Terras Alphaville Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35.226.422.240 I CNPJ/MF nº 15.315.407/0001-85 - Filial NIRE 29.901.075.676 I CNPJ/MF nº 15.315.407/0002-66

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
1. Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme 
o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus 
atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF 00.446.918/0001-69, neste ato 
representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, RG 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, 
contador, RG 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, JUCESP sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF 
10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra 
descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – 
Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade. 5. 
Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da 
Sociedade, que passa dos atuais R$29.819.599,00, para R$16.382.787,00, uma redução, portanto, no valor total de 
R$13.436.812,00, com o consequente cancelamento de 13.436.812 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A 
redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$7.291.020,25, serão reduzidos mediante absorção de 
prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) 
R$6.145.791,75 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos 
existentes em 31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1.1. Consignar que o balanço 
patrimonial de 31.12.2019 serve de base para a redução do capital social descrita no item 5.1 acima. 5.1.2. Consignar 
que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da 
presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor 
à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(ii)” acima. 5.1.3. Consignar, ainda, que a redução do 
capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no 
item 5.1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de 
publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito 
judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão 
promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.1.4. 
Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(ii)” acima, no 
montante de R$6.145.791,75, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital 
social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código 
Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a 
seguinte redação: “Cláusula 5ª – O capital social é de R$16.382.787,00, dividido em 16.382.787 quotas, no valor de 
R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 16.382.785 quotas 
subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.1.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da 
Sociedade autorizados a tomar todas as providências 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. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar 
e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada 
e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - 
Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. -  Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen

Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz CNPJ/MF 17.796.859/0001-51 NIRE 35.227.396.374 - Filial CNPJ/MF 17.796.859/0002-32 NIRE 29.901.120.507

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Car-
doso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convoca-
ção, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por esta-
rem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo 
S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato re-
presentada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, ca-
sado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, con-
tador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphavil-
le”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Aveni-
da Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF nº 
10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra 
descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. Or-
dem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as contas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 
31.12.2019; (ii) as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resul-
tado do referido exercício social; (iv) a redução do capital social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da or-
dem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Dis-
ponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações 
fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim to-
das as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Registrar que a 
Sociedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei 
nº 11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Socieda-
de, para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e dis-
cutidas, sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado 
econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação 
dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de R$ 1.095.855,43, 
conforme balanço patrimonial aprovado, será contabilizado na conta de prejuízos acumulados. 5. Redução do capital so-
cial. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$27.115.565,00, para R$25.061.870,00, uma 
redução, portanto, no valor total de R$2.053.695,00, com o consequente cancelamento de 2.053.695 quotas, no valor nomi-
nal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$ 1.095.956,27, serão reduzidos 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Códi-
go Civil; (ii) R$957.738,73 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de crédi-
tos existentes em 31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço patrimo-
nial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital social des-
crita no item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias con-
tados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data 
de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o pra-
zo mencionado no item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à 
data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou de-
pósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias de-
verão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Con-
signar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante 
de R$ 957.738,73, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, 
em moeda corrente nacional. 5.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as for-
malidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula 
5ª: O capital social é de R$25.061.870,00, dividido em 25.061.870 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscri-
tas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 25.061.868 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville 
Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.6. 
Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem ne-
cessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for ne-
cessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida 
a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a pre-
sente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Pre-
sidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen

Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 19.356.842/0001-09 - NIRE 35.228.034.701

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
1. Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto 
no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, 
com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos 
arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de 
seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 
5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/
SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato 
representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. 
Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem 
do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as contas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31.12.2019; 
(ii) as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resultado do referido 
exercício social; (iv) a redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as 
sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Disponibilização 
das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo 
aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades 
prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não se 
enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3° da Lei n° 11.638/2007, 
sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do 
disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 5.3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, sem 
ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico 
relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 5.4. Destinação dos 
Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de R$10.670.543,62, 
conforme balanço patrimonial aprovado, será contabilizado na conta de prejuízos acumulados. 5.5. Redução do capital 
social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$23.731.897,46, para R$7.877.424,00, uma 
redução, portanto, no valor total de R$19.556.630,00, com o consequente cancelamento de 19.556.630 quotas, no valor 
nominal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$10.670.635,59, serão 
reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, 
do Código Civil; (ii) R$5.183.837,87 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo 
de créditos existentes em 31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que o balanço 
patrimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 supra, serve de base para a redução do capital 
social descrita no item 5.5 acima. 5.5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 
dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida 
data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(ii)” acima. 5.5.3. 
Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, 
fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos 
anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu 
crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as 
sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 
5.5.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(ii)” acima, no 
montante de R$5.183.837,87, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da 
Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após 
cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: 
“Cláusula 5ª – O capital social é de R$7.877.424,00, dividido em 7.877.424 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 7.877.422 quotas subscritas e integralizadas pela sócia 
Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A.” 5.5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências 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. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a 
palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, 
Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen

Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz: CNPJ/MF 16.874.459/0001-54 - NIRE 35.226.916.951
Filial: CNPJ/MF: 16.874.459/0002-35 - NIRE: 25.900.208.377
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020

Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 
8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, confor-
me o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade 
por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos cons-
titutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de 
seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 
5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/
SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinhei-
ros, CEP 05425-070, inscrita na JUCESP sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato represen-
tada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente da Mesa; e Gerson Cohen - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a 
redução do capital social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por una-
nimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Redução do capital social. Aprovar a redu-
ção do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$43.719.898,00, para R$25.210.995,00, uma redução, portanto, no 
valor total de R$18.508.903,00, com o consequente cancelamento de 18.508.903 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada 
uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$ 9.603.918,83, serão reduzidos mediante absorção de 
prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$ 8.904.984,17 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31.08.2020, 
nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 serve de base 
para a redução do capital social descrita no item 1 acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Ci-
vil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que 
sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 1, 
“(ii)” acima. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima somente se 
tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários 
por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento 
do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião 
que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital 
social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima, 
no montante de R$ 8.904.984,17, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da 
Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas 
as formalidades legais, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula 
Quinta – O capital social é de R$25.210.995,00, dividido em 25.210.995 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subs-
critas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 25.210.993 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville 
Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 1.6. Fi-
cam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem neces-
sárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessá-
rio junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem 
quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi 
lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen 
- Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreen-
dimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Terras Alpha SPE Senador Canedo 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Matriz CNPJ/MF 19.371.449/0001-94 NIRE 35.228.035.065 - Filial CNPJ/MF 19.371.449/0002-75 NIRE 52.900.710.251
Ata de Reunião de Sócios realizada em 25.09.2020

Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth 
Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por 
estarem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urba-
nismo S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 
05425-070, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-
69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Sil-
va, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, 
brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São 
Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denomi-
nada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cida-
de e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, JUCESP NIRE 
35300363493 e no CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi 
e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Ger-
son Cohen – Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade. 
Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Socieda-
de, que passa dos atuais R$50.320.635,00, para R$ 30.764.005,00, uma redução, portanto, no valor total de R$ 
19.556.630,00, com o consequente cancelamento de 19.556.630 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redu-
ção do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$3.065.620,55, serão reduzidos mediante absorção de prejuí-
zos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$16.491.009,45 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 
31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 
serve de base para a redução do capital social descrita no item 1 acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, 
§1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirogra-
fários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Socie-
dade deliberada no item 1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no 
item 1, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição 
de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme dispos-
to no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Socie-
dade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do ca-
pital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima, no montante de R$16.491.009,45, será restituída às sócias, pro-
porcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. Em virtu-
de das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do 
Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula 5ª: O capital social é de R$ 
30.764.005,00, dividido em 30.764.005 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em 
moeda corrente do país, sendo 30.764.003 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 
quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 1.6. Ficam expressa-
mente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para 
a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário jun-
to aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem qui-
sesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual 
foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Ger-
son Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alpha-
ville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Terras Alphaville SPE Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 3522803505-7 l CNPJ/MF 19.371.493/0001-02 - Filial NIRE 12900112.63-8 I CNPJ/MF 19.371.493/0002-85

Ata de Reunião de Sócios em 25.09.2020
Data, hora, local: 25.09.2020, 09hs, na sede da Sociedade, São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pi-
nheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º, Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias represen-
tando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com 
sede São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados pe-
rante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto 
Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 5.005.900-6 
SSP/PR, CPF/MF 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF 
104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070, JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente da 
Mesa; e Gerson Cohen - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital social da So-
ciedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da 
Sociedade, que passa dos atuais R$63.867.390,00, para R$24.308.823,00, uma redução, portanto, no valor total de 
R$39.558.567,00, com o consequente cancelamento de 39.558.567 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redu-
ção do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$30.220.386,17, serão reduzidos mediante absorção de prejuí-
zos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$9.338.180,83 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de 
agosto 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 
serve de base para a redução do capital social descrita no item 1 acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º 
do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários 
por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade de-
liberada no item 1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” 
acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de cre-
dores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º 
do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a 
referida redução de capital social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade des-
crita no item 1, “(ii)” acima, no montante de R$9.338.180,83, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de 
cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos 
do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigo-
rar, com a seguinte redação: “Cláusula 5º: O capital social é de R$24.308.823,00, dividido em 24.308.823 quotas, no valor de 
R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 24.308.822 quotas subscritas e 
integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreen-
dimentos Imobiliários S.A.”. 1.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas 
as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, po-
dendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a 
tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os tra-
balhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de 
Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. por Guilherme de Puppi e Sil-
va e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Pelotas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 15.315.412/0001-98 - NIRE 35.226.422.258

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
Data, hora, local: 25.09.2020, 09hs, na sede, São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias represen-
tando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com 
sede em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arqui-
vados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de 
seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores,Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 
5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF 962.476.229-53, e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG 14.492.089 SSP/SP, CPF/
MF 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinhei-
ros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobi-
liários S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Gui-
lherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presi-
dente da Mesa; e Gerson Cohen - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as contas da ad-
ministração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31.12.2019; (ii) as demonstrações fi nanceiras referentes ao 
exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resultado do referido exercício social; (iv) a redução do capital 
social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de vo-
tos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns 
do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência 
de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades prescritas em lei neste par-
ticular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não se enquadra como socieda-
de de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3°, Lei 11.638/2007, sendo o presente instrumen-
to fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do disposto na Portaria JU-
CESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, sem ressalvas ou emendas, as 
contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício en-
cerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação dos Resultados. Registrar que 
o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de R$1.286.828,56, conforme balanço patrimo-
nial aprovado, será contabilizado na conta de prejuízos acumulados. 5. Redução do capital social. Aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$9.979.762,00, para R$3.122.621,00, uma redução, portanto, no va-
lor total de R$6.857.141,00, com o consequente cancelamento de 6.857.141 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada 
uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$ 4.076.018,82, serão reduzidos mediante absor-
ção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) 
R$2.781.122,18 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existen-
tes em 31 de agosto 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço patrimonial 
de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital social descri-
ta no item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida 
data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consig-
nar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o 
prazo mencionado no item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores 
à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou 
depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias de-
verão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 
5.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no 
montante de R$2.781.122,18, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social 
da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após 
cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte 
redação: “Cláusula 5ª: O capital social é de R$3.122.621,00, dividido em 3.122.621 quotas, no valor de R$1,00 cada, to-
talmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 3.122.619 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A.”. 5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria autorizados a tomar todas as providências 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, foi ofere-
cida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavra-
da a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Sil-
va - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A.Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Terras Alphaville Teresina Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35.226.205.605 CNPJ/MF 14.869.832/0001-53 - Filial NIRE 22.900.160.983 CNPJ/MF 14.869.832/0002-34

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth 
Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de 
convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Ci-
vil”), por estarem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alpha-
ville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º an-
dar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, CNPJ/MF nº 
00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilher-
me de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o 
Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com en-
dereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Pau-
lo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, JUCESP NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Direto-
res, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Sil-
va – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as con-
tas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31.12.2019; (ii) as demonstrações fi nanceiras refe-
rentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resultado do referido exercício social; (iv) a redu-
ção do capital social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por una-
nimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Disponibilização das Contas. Consig-
nar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo aprovadas 
com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades pres-
critas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não se 
enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei nº 11.638/2007, 
sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os 
fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, 
sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado eco-
nômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação 
dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de 
R$6.471.035,73, conforme balanço patrimonial aprovado, será parcialmente compensado com o saldo da conta de Re-
serva de Retenção de Lucros da Sociedade, no valor de R$4.652.364,35, restando, portanto, um prejuízo acumulado de 
R$1.818.671,38. 5. Distribuição de Dividendos. Ratifi car a distribuição de dividendos, debitados da conta de Reser-
va de Retenção de Lucros, no valor de R$5.007.215,79, aos sócios, de forma proporcional às suas respectivas participa-
ções no capital social da Sociedade. 1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, 
que passa dos atuais R$12.674.099,00, para R$10.000,00, uma redução, portanto, no valor total de R$12.664.099,00, 
com o consequente cancelamento de 12.664.099 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redução do capital 
social será realizada da seguinte forma: (i) R$1.442.589,38, serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumula-
dos dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$11.221.509,62 serão re-
duzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31.08.2020, 
nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 serve de 
base para a redução do capital social descrita no item 1 acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do 
Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários 
por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Socieda-
de deliberada no item1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no 
item 1, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência 
de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo opo-
sição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme 
disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da 
Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redu-
ção do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima, no montante de R$11.221.509,62, será restituída às 
sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. 
Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 
Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula 5ª: O capital social é de 
R$10.000,00, dividido em 10.000 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moe-
da corrente do país, sendo 9.999 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota 
subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 1.6. Ficam expressamente os 
membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a forma-
lização 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 havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 
quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva- Pre-
sidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35.226.911.674 CNPJ/MF nº 16.874.472/0001-03
Filial NIRE 33.901.251.671 CNPJ/MF nº 16.874.472/0002-94
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020

Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Car-
doso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), 
por estarem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphavil-
le Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º an-
dar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF nº 
00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Gui-
lherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-
53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos 
com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, 
São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., socie-
dade por ações, com sede em São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, 
inscrita na JUCESP sob o NIRE 35300363493 e CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Di-
retores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi 
e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a re-
dução do capital social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Redução do capital social. Apro-
var a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$13.101.399,00, para R$3.601.512,00, uma redu-
ção, portanto, no valor total de R$9.499.887,00, com o consequente cancelamento de 9.499.887 quotas, no valor no-
minal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$7.880.925,95, serão re-
duzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, in-
ciso I, do Código Civil; (ii) R$1.618.961,05 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decor-
rentes do saldo de créditos existentes em 31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Con-
signar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 serve de base para a redução do capital social descrita no item 1 aci-
ma. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data 
de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publi-
cação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, ain-
da, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o 
prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos an-
teriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do 
seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, oca-
sião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redu-
ção de capital social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no 
item 1, “(ii)” acima, no montante de R$1.618.961,05, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de 
cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. Em virtude das deliberações acima, nos 
termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passa-
rá a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$3.601.512,00, dividido em 3.601.512 
quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 
3.601.510 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integrali-
zadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 1.6. Ficam expressamente os membros da Dire-
toria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e con-
cretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e re-
partições públicas e privadas.  Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se 
manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, 
aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson 
Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alpha-
ville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.
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