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IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de SP

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de AGO e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroentero-
logia de São Paulo a comparecerem no dia 19/05/2021 as 14hs na Rua Dr. Seng, 320 - 2º subsolo  - no bairro 
da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da AGO/E, a fim de reunidos deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) 
Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2020; 3) Eleição Diretoria e Con-
selhos; 4) Outros Assuntos de interesse da Instituição. SP, 07/05/2021. Fernando José Moredo - Presidente.

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 13/04/2021
Data: 13 de abril de 2021, às 11:00 horas. Local:  À Rua Vinte e Cinco de Março, 702, Centro, CEP: 
01021-100, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a Totalidade do 
Capital Social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Art. 124, Parágrafo 
4º, da Lei nº 6404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: Presidente: Reginaldo Chohfi  Secretária: Solange 
Maria Nassif Chohfi Ordem do Dia: a) Relatório relativos ao último exercício; b) Reeleição do mandato 
da diretoria prorrogado para mais três (3) anos; c) Outros assuntos de interesse social; Deliberações: 
I - Os acionistas presentes, deliberam por unanimidade e aprovado a) Aprovados o Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, e publicado no Diário Oficial do Estado, na edição de 09 de abril de 2021 e Jornal 
Empresas & Negócios na edição de 09 de abril de 2021. II - Os acionistas presentes, deliberam por 
unanimidade b) Reeleição do mandato da diretória prorrogado para mais três (3) anos terminando em 
abril de 2024, reeleitos para o próximo mandato de três (3) anos para Diretor Presidente o Sr. Reginaldo 
Chohfi, brasileiro, casado, administrador, portador do RG: 3.035.880-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob 
nº 032.083.898-68, residente e domiciliado à Alameda Fernão Cardim, 140 - 21º andar Apartamento 
211, nesta Capital do Estado de São Paulo, assinando isoladamente; Diretora Vice Presidente Solange 
Maria Nassif Chohfi, brasileira, casada, empresária, portadora do RG: 4.425.084-8 SSP/SP, inscrita 
no CPF sob o nº 267.135.798-25, residente e domiciliada à Alameda Fernão Cardim, 140 - 21º andar 
Apartamento 211, nesta Capital do Estado de São Paulo, assinando isoladamente. III - Os Diretores ora 
reeleitos Tomam Posse, desde já, no cargo para qual foram reeleitos para Presidente Reginaldo Chohfi 
e para Diretora Vice-Presidente Solange Maria Nassif Chohfi e se comprometem a assinar o termo de 
posse no “livro de atas de reunião de diretoria” dentro do prazo previsto no Artigo 149, da Lei nº 6.404 de 
15/12/1976. IV - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Acionistas 
presentes. São Paulo, 13 de abril de 2021. Assinaturas: Presidente:  Reginaldo Chohfi - Secretária: 
Solange Maria Nassif Chohfi.  Acionistas: C.T.N.C Administração e Participações S/A., T.N.C Adminis-
tração e Participações S/A. Diretor Presidente: Reginaldo Chohfi - Diretora Vice Presidente: Solange 
Maria Nassif Chohfi. A presente é cópia fiel da original. Reginaldo Chohfi - Diretor Presidente; Solange 
Maria Nassif Chohfi - Diretora Vice Presidente; Reginaldo Chohfi - Presidente mesa; Solange Maria Nassif 
Chohfi - Secretária; C.T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado por Reginaldo 
Chohfi e Solange Maria Nassifi Chohfi; T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Represen-
tado por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassifi Chohfi. JUCESP sob n° 210.944/21-3 em 07/05/2021.

MiPC Informática S/A
CNPJ nº. 07.599.181/0001-63

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam os acionistas de “MiPCA Informática S/A” convocados a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de maio de 2021, às 14 horas, na sede
social, na Avenida Paulista, 509, 5º andar, sala 505, nesta capital, a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem-do-dia: a) aprovação das demonstrações financeiras referentes a
31/12/2020; e b) deliberar sobre a liquidação e extinção da sociedade e assuntos perti-
nentes. São Paulo, 7 de abril de 2021. Rui Belusci - Diretor Financeiro.       (11, 12 e 13)

Terras Alphaville SPE Campina Grande
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE nº 35228035049 - CNPJ nº 19.371.500/0001-68
Deliberação de Sócios

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Socieda-
de, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinhei-
ros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o dispos-
to no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem pre-
sentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º an-
dar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JU-
CESP) sob o Número de Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob 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, en-
genheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-
53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, 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 
Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, nes-
te 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) a redução do capital social da Sociedade. 5. Delibera-
ções: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressal-
vas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Socieda-
de, que passa dos atuais R$19.619.631,00 (dezenove milhões, seiscentos e dezenove mil e seiscentos e trinta e um 
reais), para R$10.956.035,00 (dez milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e trinta e cinco reais), uma redução, 
portanto, no valor total de R$8.663.596,00 (oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil e quinhentos e noventa e 
seis reais), com o consequente cancelamento de 8.663.596 (oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil e quinhen-
tos e noventa e seis) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será reali-
zada da seguinte forma:  (i) R$4.285.533,35 (quatro milhões e duzentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e trinta e 
três reais e trinta e cinco centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) 
R$4.378.062,65 (quatro milhões e trezentos e setenta e oito mil e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 
serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 
1.082, inciso I, do Código Civil;  5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o pra-
zo 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 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, 
“(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 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, confor-
me 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. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia 
total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$8.663.596,00 
(oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil e quinhentos e noventa e seis reais), será restituída às sócias, propor-
cionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em vir-
tude 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 Quinta – O capital social é 
R$10.956.035,00 (dez milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e trinta e cinco reais), dividido em 10.956.035 (dez 
milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e trinta e cinco) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, total-
mente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 10.956.034 (dez milhões e novecentos e cin-
quenta e seis mil e trinta e quatro) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) 
quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.5.5. Ficam expres-
samente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessá-
rias 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 havendo a ser tratado, 
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, 16 de abril de 2021. 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 Guilher-
me de Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35220085900 - CNPJ nº 07.862.801/0001-05

Deliberação de Sócios
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 de janeiro de 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 na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identi-
fi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministé-
rio da Fazenda (CNPJ/MF) sob 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, portador da cédula de Iden-
tidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, 
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos 
com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 
e no CNPJ/MF sob 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) a redução do capital so-
cial da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de vo-
tos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do ca-
pital social da Sociedade, que passa dos atuais R$9.553.610,00 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e seis-
centos e dez reais), para R$6.630.607,00 (seis milhões e seiscentos e trinta mil e seiscentos e sete reais), uma redução, 
portanto, no valor total de R$2.923.003,00 (dois milhões e novecentos e vinte e três mil e três reais), com o consequente 
cancelamento de 2.923.003 (dois milhões e novecentos e vinte e três mil e três) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um 
real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma:  (i) R$1.889.019,73 (um milhão e oitocentos 
e oitenta e nove mil e dezenove reais e setenta e três centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado 
excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil; e (ii) R$1.033.983,27 (um milhão e trinta e três mil e novecentos e oitenta e três reais e vinte e sete cen-
tavos), serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do arti-
go 1.082, inciso I, do Código Civil;   5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o pra-
zo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que se-
jam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 
5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima 
somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 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 cre-
dor, 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 for-
ma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital so-
cial da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$2.923.003,00 (dois milhões e novecentos e vinte 
e três mil e três reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da So-
ciedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cum-
pridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte reda-
ção: “Cláusula Quinta – O capital social é de  R$6.630.607,00 (seis milhões e seiscentos e trinta mil e seiscentos e sete 
reais), dividido em 6.630.607 (seis milhões e seiscentos e trinta mil e seiscentos e sete) quotas, no valor de R$1,00 (um 
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 6.630.606 (seis milhões e seis-
centos e trinta mil e seiscentos e seis) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) 
quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.5.5. 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. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a pa-
lavra 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, 16 de abril de 2021. 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. 
Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Gravataí Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35224794298 - CNPJ nº 06.270.374/0001-03

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 de janeiro de 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 na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de 
Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob 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, portador da cédula de 
Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-
80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob 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) a 
redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria 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$9.196.095,00 (nove milhões e cento e noventa e seis mil 
e noventa e cinco reais), para R$3.506.648,00 (três milhões e quinhentos e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais), 
uma redução, portanto, no valor total de R$5.689.447,00 (cinco milhões e seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos 
e quarenta e sete reais), com o consequente cancelamento de 5.689.447 (cinco milhões e seiscentos e oitenta e nove mil 
e quatrocentos e quarenta e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$3.913.317,55 (três milhões, novecentos e treze mil e trezentos e dezessete reais e 
cinquenta e cinco centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de 
créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$1.776.129,45 
(um milhão e setecentos e setenta e seis mil e cento e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), serão reduzidos 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do 
Código Civil; 5.5.1. 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 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. 
Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, 
fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 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. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” 
acima, no montante de R$5.689.447,00 (cinco milhões e seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e sete 
reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda 
corrente nacional. 5.5.4. 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 Quinta – 
O capital social é de R$3.506.648,00 (três milhões e quinhentos e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais), dividido em 
3.506.648 (três milhões e quinhentos e seis mil e seiscentos e quarenta e oito) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada 
uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 3.506.646 (três milhões e quinhentos e seis 
mil e seiscentos e quarenta e seis) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 (duas) 
quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. 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 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, 16 de abril de 2021. 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 - Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville Litoral Norte Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35224682384 - CNPJ nº 05.922.065/0001-08

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 de janeiro de 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 na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de 
Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob 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, portador da cédula de 
Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, 
ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35300363493 e no CNPJ/MF sob 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) a redução 
do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria 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$6.154.940,00 (seis milhões e cento e cinquenta e quatro 
mil e novecentos e quarenta reais), para R$3.090.826,00 (três milhões e noventa mil e oitocentos e vinte e seis reais), uma 
redução, portanto, no valor total de R$3.064.114,00 (três milhões e sessenta e quatro mil e cento e quatorze reais), com o 
consequente cancelamento de 3.064.114 (três milhões e sessenta e quatro mil e cento e quatorze) quotas, no valor nominal 
de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$2.839.994,68 (dois 
milhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) serão reduzidos 
em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, 
nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$224.119,32 (duzentos e vinte e quatro mil e cento e dezenove 
reais e trinta e dois centavos), serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais 
anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. 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 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade 
descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 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. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total 
da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$3.064.114,00 (três milhões 
e sessenta e quatro mil e cento e quatorze reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia 
no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. 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 Quinta – O capital social é de R$3.090.826,00 (três milhões e noventa mil e oitocentos 
e vinte e seis reais), dividido em 3.090.826 (três milhões e noventa mil e oitocentos e vinte e seis) quotas, no valor de 
R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 3.090.824 (três 
milhões e noventa mil e oitocentos e vinte e quatro) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo 
S.A. e 2 (duas) quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. 
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 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, 16 de abril de 2021. 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. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35219994730 - CNPJ nº 07.480.111/0001-91

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 de janeiro de 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 na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus 
atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identifi cação de 
Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF) sob 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, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob 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) a redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: 
Discutida a matéria 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$50.460.105,00 (cinquenta milhões e quatrocentos e sessenta mil e cento e cinco reais), para R$17.499.271,00 
(dezessete milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e setenta e um reais), uma redução, portanto, no valor 
total de R$32.960.834,00 (trinta e dois milhões e novecentos e sessenta mil e oitocentos e trinta e quatro reais), com o 
consequente cancelamento de 32.960.834 (trinta e dois milhões e novecentos e sessenta mil e oitocentos e trinta e quatro) 
quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) 
R$22.407.955,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de 
dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$10.552.878,83 (dez milhões e quinhentos 
e cinquenta e dois mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), serão reduzidos mediante absorção de 
prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. 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 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução 
do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no 
item 5.5.1 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. 5.5.3. Consignar, 
por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de 
R$32.960.834,00 (trinta e dois milhões e novecentos e sessenta mil e oitocentos e trinta e quatro reais), será restituída 
às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 
5.5.4. 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 Quinta – O capital social é 
de R$17.499.271,00 (dezessete milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e setenta e um reais), dividido em 
17.499.271 (dezessete milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e setenta e um) quotas, no valor de R$1,00 
(um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, 17.499.269 (dezessete milhões e 
quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e sessenta e nove) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville 
Urbanismo S.A. e 2 (duas) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A.” 5.5.5. 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 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, 16 de abril de 2021. 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. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan  - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Terras Alphaville Sergipe Desenvolvedora 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 15.453.305/0001-26 - NIRE nº 35226482617
Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, locali-
zada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias representando a to-
talidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede na Ci-
dade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos ar-
quivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identifi cação de Registro de Empre-
sas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob 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, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante de-
nominada “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, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob 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: Gui-
lherme 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 de dezembro de 2020; (ii) as demons-
trações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do referi-
do 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. Disponibiliza-
ção 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 (trinta) 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 Socie-
dade 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 discu-
tidas, sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado 
econômico relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 5.4. 
Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2020, no valor de 
R$8.269.907,07 (oito milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e sete reais e sete centavos), conforme balanço pa-
trimonial aprovado, será integralmente destinado à Conta do Prejuízo Acumulado da Sociedade. 5.5. Redução do capital so-
cial. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$ 29.581.199,00 (vinte e nove milhões, quinhen-
tos e oitenta e um mil, cento e noventa e nove reais), para R$6.224.290,00 (seis milhões, duzentas e vinte e quatro mil, duzen-
tas e noventa reais), uma redução, portanto, no valor total de R$23.356.909,00 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e 
seis mil, novecentos e nove reais), com o consequente cancelamento de 23.356.909 (vinte e três milhões, trezentas e cinquen-
ta e seis mil, novecentas e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será rea-
lizada da seguinte forma: (i) R$14.393.628,76 (quatorze milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e 
setenta e seis centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos 
existentes em 31 de dezembro 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$8.963.280,24 (oito milhões, 
novecentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) serão reduzidos mediante absorção de pre-
juízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que o 
balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020, 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, du-
rante 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 5.5, 
“(i)” acima. 5.5.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” 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 da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima, no 
montante de R$14.393.628,76 (quatorze milhões, trezentos noventa e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e seis 
centavos), 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 le-
gais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capi-
tal social é de R$6.224.290,00 (seis milhões, duzentas e vinte e quatro mil, duzentas e noventa reais), dividido em 6.224.290 
(seis milhões, duzentas e vinte e quatro mil, duzentas e noventa) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 6.224.289 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentas 
e oitenta e nove) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e inte-
gralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.6. Ficam expressamente os membros da Direto-
ria 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 pri-
vadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a au-
sência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assina-
da. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Al-
phaville 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. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35223851514 - CNPJ nº 11.360.261/0001-39

Deliberação de Sócios Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 de janeiro de 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 na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identifi -
cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministé-
rio da Fazenda (CNPJ/MF) sob 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, portador da cédula de Iden-
tidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casa-
do, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, 
ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º an-
dar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimen-
tos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 
8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 
e no CNPJ/MF sob 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 administra-
ção da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (ii) as demonstrações fi nanceiras referentes 
ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (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 apro-
vadas com antecedência de 30 (trinta) dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as forma-
lidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. Registrar que a Socie-
dade 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 de dezembro de 2020, que fi caram arquivadas na sede 
da Sociedade. 5.4. Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social 
de 2020, no valor de R$6.375.778,06 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e seis 
centavos) conforme balanço patrimonial aprovado, será integralmente destinado à Conta do Prejuízo Acumulado da So-
ciedade. 5.5. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais 
R$11.780.218,00 (onze milhões, setecentos e oitenta mil e duzentos e dezoito reais), para R$2.494.064,00 (dois milhões, 
quatrocentos e noventa e quatro mil, e sessenta e quatro reais), uma redução, portanto, no valor total de R$9.286.154,00 
(nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais), com o consequente cancelamento de 
9.286.154 (nove milhões, duzentas e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro) quotas, no valor nominal de R$1,00 
(um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$2.910.377,88 (dois milhões, nove-
centos e dez mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) serão reduzidos em razão de o capital social 
ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 
1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$6.375.776,12 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e 
seis reais e doze centavos) serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, 
nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 
2020, 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 (noventa) 
dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à re-
ferida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” acima. 
5.5.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima somente se torna-
rá efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografá-
rios por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pa-
gamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Códi-
go Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referi-
da redução de capital social. 5.5.4. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da Sociedade descrita 
no item 5.5, “(i)” acima, no montante de R$2.910.377,88 (dois milhões, novecentos e dez mil, trezentos e setenta e sete 
reais e oitenta e oito centavos), 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 Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte 
redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$2.494.064,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, e 
sessenta e quatro reais), dividido em 2.494.064 (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, e sessenta e quatro) 
quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sen-
do 2.494.063 (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, e sessenta e três) quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A.” 5.5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as pro-
vidências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, poden-
do requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. 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, 16 de abril de 
2021. 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 Guilher-
me de Puppi e Silva e Gerson Cohen Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Sant’Anna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35218971230 - CNPJ nº 06.269.502/0001-07

Deliberação de Sócios Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 de janeiro de 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 na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identi-
fi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Minis-
tério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigen-
te, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, ca-
sado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, 
ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendi-
mentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Car-
doso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35300363493 e no CNPJ/MF sob 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 de dezembro de 2020; (ii) as demonstrações 
fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (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. Disponibi-
lização 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 (trinta) 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 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 balan-
ço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que fi caram 
arquivadas na sede da Sociedade. 5.4. Destinação dos Resultados. Registrar que o lucro apurado pela Sociedade no 
exercício social de 2020, no valor de R$106.581,65 (cento e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco 
centavos), conforme balanço patrimonial aprovado, será integralmente destinado à conta Reserva de Lucros. 5.5. Redu-
ção do capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$ 3.841.588,00 (três 
milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais), para R$2.559.389,00 (dois milhões, quinhen-
tos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais), uma redução, portanto, no valor total de R$1.282.199,00 
(um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e nove reais), com o consequente cancelamento de 1.282.199 
(um milhão, duzentas e oitenta e duas mil, cento e noventa e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada 
uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$1.282.199,00 (um milhão, duzentos e oitenta e 
dois mil, cento e noventa e nove reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.5.1. 
Consignar que o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 su-
pra, serve de base para a redução do capital social descrita no item 5.5 acima. 5.5.2. Consignar que, nos termos do arti-
go 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, even-
tuais 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, “(i)” acima. 5.5.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social 
da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.2 aci-
ma: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da pre-
sente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da im-
portância 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, “(i)” acima, no montante de 
R$1.282.199,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e nove reais), será restituída às sócias, pro-
porcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.5. Em vir-
tude 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 Quinta – O capital social é de 
R$2.559.389,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais), dividido em 
2.559.389 (duas milhões, quinhentas e cinquenta e nove mil, trezentas e oitenta e nove) quotas, no valor de R$1,00 (um 
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 2.559.387 (duas milhões, qui-
nhentas e cinquenta e nove mil, trezentas e oitenta e sete) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Ur-
banismo S.A. e 2 (duas) 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 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, 16 de abril de 2021. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Gui-
lherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi 
e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7. 

M.M.V. INCORPORADORA LTDA.
NIRE nº 35.222.315.228 - CNPJ nº 10.144.918/0001-68

Deliberação de Sócios Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, à Rua Visconde de Ouro Preto nº 84, Bosque Impe-
rial, CEP 12.242-040. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto 
no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presen-
tes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados 
na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de Puppi e Silva, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Pau-
lo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na forma do 
seu Estatuto Social “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, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscri-
ta na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, nes-
te ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi ca-
dos. 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 n-
do em 31 de dezembro de 2020; (ii) as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2020; (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 (trinta) 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 instrumen-
to fi rmado por 2 (dois) administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do disposto na Por-
taria 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 de dezembro de 2020, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 5.4. Destina-
ção dos Resultados. Registrar que o lucro apurado pela Sociedade no exercício social de 2020, no valor de R$860.914,71 
(oitocentos e sessenta mil, novecentos e quatorze reais e setenta e um centavos), conforme balanço patrimonial apro-
vado, será integralmente destinado à conta Reserva de Lucros. 5.5. Redução do capital social. Aprovar a redução do 
capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$10.119.528,00 (dez milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e vin-
te e oito reais), para R$4.779.457,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete 
reais), uma redução, portanto, no valor total de R$5.340.071,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil, e setenta e um 
reais), com o consequente cancelamento de 5.340.071,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil e setenta e uma) quo-
tas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) 
R$1.990.684,78 (um milhão, novecentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) se-
rão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de 
dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$3.349.386,22 (três milhões, trezentos e 
quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), serão reduzidos mediante absorção de pre-
juízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consig-
nar que o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 supra, ser-
ve 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 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credo-
res 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, “(i)” acima. 5.5.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da So-
ciedade descrita no item 5.5, “(i)” 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 res-
pectiva, 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 da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima, no montante de R$1.990.684,78 (um 
milhão, novecentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), 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 Quinta 
do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta - O capital social é de 
R$4.779.457,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), dividido em 
4.779.457 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete) quotas, no valor de R$1,00 
(um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 4.779.456 (quatro milhões, 
setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphavil-
le Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e integralizada 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 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, 16 de abril de 2021. 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. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7
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