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NIRE JUCESP 35.300.444.957
CNPJ/MF n" 12.130.744/0001-00

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2016.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 de Outubro de 2016, às 15:00 horas, Avenida Santo Amaro, 48,
1" andar,

conjunto 12,

ltaim Bibi,

São Paulo,

SP,

CEP 04.506·000,

sede da ÁPICE

SECURITIZADORA S.A. ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensada pelos presentes a realização de convocação
considerando a presença da totalidade dos di retores eleitos da Companhia.

3. MESA: Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Sr. Rodrigo Henrique Botani.

4. PARTICIPANTES: Diretor: Sr. Arley Custódio Fonseca

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) a aprovação da emissão de certificados de recebíveis do
agrone-gócio da 1a emissão da 3a série da Companhia ("CRA" e "Emissão", respectivamente), no
montante total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), divididos em 100.000 (oitenta mil)
CRA, tom valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 13 de
dezembro de 2016 ("Data de Emissão"), a serem emitidos nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários ("CVM") no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
("Instrução CVM no 400/03"), e da Instrução CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada ("Instrução CVM n° 414/04" e "Oferta", respectivamente). Os CRA são lastreados em
'

direitos creditórios do agronegócio representados por 1 (uma) cédula de produto rural financeira
("CPR Financeira"), emitida pela\JALLES MACHADO S.A., sociedade por ações, com sede na
Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, na Rodovia GO 338, km 33 à esquerda km 3, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o no
02.635.522/0049·30 ("Devedora"), em favor da GOIÁS LATEX S.A., sociedade por ações com
sede na Rua 33, n° 302, Carrilho, CEP 76380-000, na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás,
inscrita no CNPJ/MF sob o n" 05.890.359/0001·03 ("Cedente"), a qual cederá à Companhia (a) a
CPR Financeira; e (b) as garantias constituídas no âmbito da CPR Financeira ("Garanti s"); e (ii)
a celebração de todos os documentos necessários para a efetivação da Oferta.~
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6. DELIBERAÇOES: Foram a"Pfovâ8as né!ntêgra, pÕr ·lll'lànimidade de votos e sem quaisquer

restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a saber: (i) a ratificação e/ou
aprovação da Emissão e da Oferta; (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia assine
todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta; e (iii) a emissão dos CRA, com as seguintes
características:
a)

Emissão: 1a;

b)

Série: 3a;

c)

Quantidade de CRA: 100.000 (oitenta mil) CRA, podendo este valor ser acrescido de em

até: (1) 20% (vinte por cento), ou seja, em até 20.000 (vinte mil) CRA, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2a da Instrução CVM n° 400/03; e (2) 15% (quinze por cento), ou seja, em até15.000
(quinze mil) CRA, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM n° 400/03;
d)

Montante Total da Oferta: R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), podendo este valor

ser acrescido de em até: (1) 20% (vinte por cento), ou seja, em até RS 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), nos termos do artigo 14, parágrafo 2a da Instrução CVM no 400/03; e (2) 15%
(quinze por cento), ou seja, em até RS 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos do
artigo 24 da Instrução CVM n° 400/03;
e)

Valor Nominal Unitário: RS 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

f)

Data de Emissão: 13 de dezembro de 2016; e

g)

Data de Vencimento: 13 de abril de 2021.

h)

Demais característkas: Conforme descritas nos documentos da Emissão e da Oferta.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada .
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DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G QUINTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2016
Objeto: Contratação de empreitada de mão de obra
com fornecimento de materiais para execução de obra
de reforma, consistente no reforço na fundação do
imóvel que abriga a E.M. Olga Mallouk Lopes da Silva
(Rua Projetada “a” nº 100, Jd. Simões), conforme
memorial descritivo, planilhas, cronograma e projetos
anexos ao edital – Sec. Mun. de Educação. Valor
Estimado: R$ 217.117,61 - Data Limite para
recebimento dos envelopes contendo a habilitação
e a proposta: 06/12/2016 às 17:00 horas. Data da
sessão pública de abertura dos envelopes: 07/12/
2016 às 08:30 horas. - Local: Diretoria de Compras e
contratos – 2º andar do Paço Municipal - Av. Alberto
Andaló nº 3030. Outras informações:
www.riopreto.sp.gov.br – no link Portal de Compras.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA
E ESGOTO DE MARÍLIA
EXTRATO DE DISPENSA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
de Marília. CONTRATADO: Ebara Indústrias
Mecânicas e Comércio Ltda. OBJETO: Reforma de
02 (dois) conjunto de moto bomba, marca Ebara,
modelos diversos, com fornecimento de peças e mão
de obra. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso
I, da Lei 8.666/93, atualizada.
Marília, 16 de novembro de 2016.
ROGERIO PINHEIRO GALBIATI
Suplente Presidente
da Comissão Permanente de Licitação
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PP 12/2016
O Diretor Executivo, dando cumprimento aos
dispositivos legais constantes das Leis Federais 8.666/
93 e 10.520/2002 e Portaria 579/2013 e de acordo
com a classificação efetuada pela Pregoeira Lílian
Maria Forin, homologa nesta data, o objeto licitado:
Lote 01 a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS, localizada na Av. Rio Branco,
nº 1489, Campos Elíseos – CEP: 01.205-001, São
Paulo-SP. Marília, 16 de novembro 2016. Carlos
Domingos Pires – Presidente.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PP 14/2016
O Diretor Executivo, dando cumprimento aos
dispositivos legais constantes das Leis Federais 8.666/
93 e 10.520/2002 e Portaria 579/2013 e de acordo
com a classificação efetuada pela Pregoeira Lílian
Maria Forin, homologa nesta data, o objeto licitado:
Lote 01 a empresa AUTO POSTO TURMALINIS LTDA,
localizada na Av. Tiradentes, nº 1467, Fragata – CEP:
17.519-000, Marília-SP. Marília, 16 de novembro
2016. Carlos Domingos Pires – Presidente.

Maxma Administração e Participações Imobiliárias S.A.
CNPJ nº 10.585.931/0001-52 - NIRE 35.3.00386892 - Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Srs. Acionistas da Maxma Administração e Participações Imobiliárias S.A. a se reunirem no dia 30 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Hungria, n° 1.100, 8° andar, Jardim Europa, para
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovação da substituição do diretor executivo da Companhia Valmir Aparecido
Codo pelo restante do mandato da Diretoria, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de
2018. O acionista somente poderá ser representado na assembleia, por procurador, se este último for constituído há menos de um
ano e mediante apresentação de procuração. São Paulo, 17 de novembro de 2016. William Prezoutto Santana - Diretor Executivo.

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba/SP
AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Município de Morungaba/ SP, a seguinte licitação:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1609/09/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de bica corrida e tubos de concreto, a serem utilizados
na manutenção da Estrada Municipal MGB-130 (3 km), conforme recurso financeiro disponibilizado através da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em conformidade com o Anexo I, integrante do Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS / ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 30/11/2016 às 10:00 horas.
O Edital está à disposição dos interessados para consulta, a partir do dia 17/11/2016 até o dia 30/11/2016, na
Seção de Suprimento Interno da Prefeitura, sita à Av. José Frare, nº 40, Centro, Morungaba/SP, no horário
compreendido entre as 13:00 e 17:00 horas, podendo ser adquirido pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais), ou
gratuitamente através do site www.morungaba.sp.gov.br - Licitações - Editais.
Morungaba, 16 de novembro de 2016.
José Roberto Zem - Prefeito Municipal
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Odebrecht Ambiental - Centro Norte Participações S.A.
CNPJ/MF nº 14.435.130/0001-61 - NIRE 3530041425-0
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Odebrecht Ambiental - Centro Norte
Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.435.130/0001-61 e no NIRE 3530041425-0 perante a JUCESP (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 24 de novembro de 2016, às 15:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar, parte, Butantã, CEP: 05.501-050, São Paulo/SP (“AGE”), a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: alteração da composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Guilherme
Pamplona Paschoal - Odebrecht Ambiental - Centro Norte Participações S.A.

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 03.559.006/0001-91 - NIRE 35.300.322.924
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certicados
de Recebíveis Imobiliários da 53ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora S.A.
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 53ª Série da 1ª Emissão da RB Capital
Securitizadora S.A. (“CRI” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 11.2 do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 53ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora S.A. (“Termo de Securitização”), a se
reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no dia 08 de dezembro de 2016, às 10:00 horas,
em primeira convocação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, CEP
01448-000, para deliberar sobre: (i) prorrogação do prazo de vencimento dos CRI; e (ii) atualização quanto ao andamento das atividades exercidas pelo comitê de aprovação constituído em assembleia realizada em 16 de março de
2016, incluindo uma eventual utilização de recursos da Conta Centralizadora para pagamento aos investidores de
evento de amortização extraordinária dos CRI. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não deﬁnidos terão os signiﬁcados a eles atribuídos no Termo de Securitização. Os Titulares dos CRI que se ﬁzerem representar por
procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia
Geral de Titulares dos CRI, nas instalações do Agente Fiduciário, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, situada na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 302, 303 e 304, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia
e também por meio do endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 17 de novembro de
2016. RB Capital Securitizadora S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Vitalyze.Me Saúde e Tecnologia S.A.
CNPJ/MF nº 10.345.009/0001-98 - NIRE 35.300.362.462
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 14/11/2016
1. Data, Horário e Local: Realizada em 14 de novembro de 2016, às 17:00 horas, no horário de São Paulo, na sede social da
VITALYZE.ME SAÚDE E TECNOLOGIA, Companhia aberta, sediada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, 8501, 17º andar, conjunto 1733, CEP 05425-070 (“Companhia”), por meio de comunicação remota, através de
conferência telefônica, nos termos da Cláusula 5.7.1 do Estatuto Social. 2. Convocação: Presentes a totalidade dos membros do
Conselho de Administração, sendo dispensadas as formalidades previstas na Cláusula 5.6.2. do Estatuto Social da Companhia.
3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Dirk Adamski e o Sr. Fabio Cesar dos Santos foi eleito o secretário. 4. Ordem do Dia:
$ELIBERAR SOBRE A APROVA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS REFERENTES AO PERÁODO ENCERRADO EM  DE SETEMBRO DE  E A
sua publicação. 5. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros: Após exame e discussão, os membros
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item 5.5 (vii) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram, por
unanimidade e sem ressalvas: (i) Aprovar as informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2016;
e (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação e à publicação dos documentos
RELATIVOS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAREFERENTESAOPERÁODOlNDOEMDESETEMBRODE NAFORMAEXIGIDA
por lei e pela Comissão de Valores Mobiliários. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser discutido, os Conselheiros deram por
encerrada a reunião, e a presente ata foi redigida, lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas:
Dirk Adamski - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; Alexis de Bernardi - 1º Vice-Presidente do Conselho
de Administração; Fabio Cesar dos Santos - 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração. São Paulo, 14 de novembro de 2016.

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CNPJ/MF 02.773.542/0001-22 - NIRE 35.300.157.648
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 112ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Agente Fiduciário”), na qualidade, respectivamente, de emissora e agente ﬁduciário da 112ª série de Certiﬁcados de
Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 1ª emissão da Emissora, vêm, pelo presente edital de convocação, em cumprimento
à Cláusula Décima do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, celebrado em 17 de outubro de 2014, entre a
Emissora e Agente Fiduciário, conforme aditado (“Termo de Securitização”), convocar todos os titulares dos CRI
(“Titulares de CRI”) a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 06 de dezembro de 2016, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada na Rua Amauri, 255,
5º andar, parte, Jardim Europa, na Cidade e Estado de São Paulo (“Assembleia”), para, conforme descrito no Fato
Relevante divulgado pela Emissora nesta data, deliberar (a) sobre a aprovação da recompra pela Companhia de
Saneamento do Tocantins – Saneatins (“Saneatins”) dos Créditos Imobiliários, conforme este termo é deﬁnido no
Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Transferência de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado em
15 de outubro de 2014 entre a RB Capital Realty XIX Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Emissora e a Saneatins,
com o consequente resgate antecipado da totalidade dos CRI nos termos da cláusula 4.8.1 (i) do Termo de Securitização,
pelo preço deﬁnido na Cláusula 4.8.2 do referido Termo, acrescido do prêmio aplicável, bem como (b) sobre a
autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário adotem todas e quaisquer providências em relação ao assunto,
incluindo a formalização dos instrumentos necessários para tanto. Poderão tomar parte na Assembleia: (a) os Titulares
de CRI, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e comprovação de que são titulares de CRI; e (b) os
procuradores dos Titulares de CRI, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia, e demais representantes
legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida. São Paulo, 14 de novembro de 2016.
RB Capital Companhia de Securitização - Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Ápice Securitizadora S.A. - NIRE JUCESP 35.300.444.957 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 28 de Outubro de 2016.
1. Data, Hora e Local: Ao 28.10.2016, às 15hs, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo/SP,
CEP 04.506-000, sede da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Quorum: Dispensada pelos
presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Rodrigo Henrique Botani. 4. Participantes: Diretor: Sr. Arley Custódio
Fonseca 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) a aprovação da emissão de certiﬁcados de recebíveis do agronegócio da 1ª
emissão da 3ª série da Companhia (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), no montante total de R$ 100.000.000,00,
divididos em 100.000 CRA, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão, qual seja, 13.12.2016 (“Data de
Emissão”), a serem emitidos nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29.12.2003,
conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), e da Instrução CVM nº 414, de 30.12.2004, conforme alterada (“Instrução
CVM nº 414/04” e “Oferta”, respectivamente). Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados
por 1 cédula de produto rural ﬁnanceira (“CPR Financeira”), emitida pela Jalles Machado S.A., sociedade por ações, com
sede na Cidade de Goianésia/GO, na Rodovia GO 338, km 33 à esquerda km 3, CNPJ/MF nº 02.635.522/0049-30
(“Devedora”), em favor da Goiás Latex S.A., sociedade por ações com sede na Rua 33, nº 302, Carrilho, CEP 76380-000,
na Cidade de Goianésia/GO, CNPJ/MF nº 05.890.359/0001-03 (“Cedente”), a qual cederá à Companhia (a) a CPR Financeira;
e (b) as garantias constituídas no âmbito da CPR Financeira (“Garantias”); e (ii) a celebração de todos os documentos
necessários para a efetivação da Oferta. 6. Deliberações: Foram aprovadas na integra, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a saber: (i) a ratiﬁcação e/ou aprovação da
Emissão e da Oferta; (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão
e à Oferta; e (iii) a emissão dos CRA, com as seguintes características: a) Emissão: 1ª; b) Série: 3ª; c) Quantidade de CRA:
100.000 CRA, podendo este valor ser acrescido de em até: (1) 20%, ou seja, em até 20.000 CRA, nos termos do artigo 14, §
2ª da Instrução CVM nº 400/03; e (2) 15%, ou seja, em até 15.000 CRA, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03;
d) Montante Total da Oferta: R$ 100.000.000,00, podendo este valor ser acrescido de em até: (1) 20%, ou seja, em até
R$ 20.000.000,00, nos termos do artigo 14, § 2ª da Instrução CVM nº 400/03; e (2) 15%, ou seja, em até R$ 15.000.000,00,
nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03; e) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00, na Data de Emissão; f) Data de
Emissão: 13.12.2016; e g) Data de Vencimento: 13.04.2021. h) Demais características: Conforme descritas nos documentos
da Emissão e da Oferta. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada. São Paulo,
28.10.2016. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa; Arley Custódio Fonseca - Diretor; Rodrigo Henrique
Botani - Secretário JUCESP nº 488.252/16-7 em 11.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Diagnósticos da América S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172.507
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 03/10/2016
Data, Hora e Local: Realizada em 03/10/2016, às 15h, na sede social da Diagnósticos da América S/A (“Companhia”), em
Barueri/SP, na Avenida Juruá, 434, Alphaville. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário. Ordem do Dia: Examinar e discutir
o cancelamento das ações ordinárias em tesouraria. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da
ordem do dia, os membros do conselho de administração deliberaram, por unanimidade, pelo cancelamento de 879.534 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia e mantidas em tesouraria, sem redução
do valor do capital social. Em função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia
passa a ser de R$ 2.234.134.819,75, dividido em 310.923.481 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Será oportunamente convocada nova Assembleia Geral Extraordinária para ajustar o número de ações em que se divide o
capital social indicado no artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista o cancelamento de ações ora aprovado. A Diretoria ﬁca
autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação da deliberação tomada. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os
presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente, Romeu Côrtes Domingues; Secretário, Oscar de Paula Bernardes Neto.
Conselheiros: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto e Alexandre de Barros. A presente é cópia ﬁel da
ata lavrada em livro próprio. Barueri, 03/10/2016. Mesa: Romeu Côrtes Domingues - Presidente, Oscar de Paula Bernardes
Neto - Secretário. JUCESP nº 487.632/16-3 em 10/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização
CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos
Certicados de Recebíveis Imobiliários da 219ª Série da 2ª Emissão
1. Data, Hora e Local: Aos 25.10.2016, às 11h00, na sede da CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização,
localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, nº 1.439, 2ª Sobreloja, Bela Vista (“Emissora”). 2. Mesa: Presidente: Onivaldo Scalco; Secretária: Fabíola Cristina Rubik. 3. Convocação: Edital de convocação publicado (artigo 124, Lei
6.404/76), edições de 06, 07 e 08.10.2016 no DOESP e do Diário Comércio & Indústria. 4. Presentes e Quórum: Investidores representando 56,00% dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 219ª Série da 2ª Emissão da Emissora em circulação
(“Titulares do CRI” e “Emissão”, respectivamente), conforme assinaturas constantes na Lista de Presença abaixo, constituindo, como veriﬁcado por todos os presentes, o quórum legal para instalação da Assembleia Geral Extraordinária em segunda
convocação, e para a deliberação das matérias, em segunda convocação, constantes da Ordem do Dia. 5. Outros Participantes: (i) a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ/MF nº 17.343.682/0001-38
(“Agente Fiduciário”), representada na forma do seu estatuto social; (ii) Emissora, representada na forma do seu estatuto social. 6. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) correção da curva de amortização dos CRI conforme prevista no Anexo VI do Termo de Securitização, bem como, da curva de amortização prevista no anexo IV da Escritura de Debêntures, de acordo com a
deliberação em assembleia em 24.02.2016; (ii) autorização e/ou ratiﬁcação para eventual compensação dos valores devidos
aos Titulares dos CRI, em razão de pagamento a maior; e, (iii) autorização para o Agente Fiduciário e para a Emissora celebrarem os aditamentos necessários aos documentos da Emissão para contemplar os ajustes decorrentes das decisões mencionadas acima, bem como, a realizarem todos os procedimentos necessários para a correta formalização das deliberações adotadas. 7. Deliberações: Os Titulares dos CRI da 219ª Série da 2ª Emissão da Emissora, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram na íntegra todas as deliberações previstas na ordem do dia, constantes no item 6 acima, com as seguintes
observações: (i) Aprovaram a correção da curva de amortização dos CRI, conforme descrita no Anexo I desta ata, de forma a
alterar o Anexo VI do Termo de Securitização, bem como, a correção da curva de amortização da Escritura de Debêntures, também conforme Anexo I desta ata, de forma a alterar o Anexo VI da Escritura de Debêntures, conforme deliberação formalizada em assembleia de 24.02.2016; (ii) Nao será necessária autorização e/ou ratiﬁcação pelos Titulares dos CRI para compensação de valores, uma vez que nao houve quaisquer diferenças nos pagamentos previstos para os Titulares dos CRI; e (iii) Autorizaram o Agente Fiduciário e a Emissora a celebrarem os aditamentos necessários aos documentos da Emissão para contemplar os ajustes decorrentes das decisões mencionadas acima, bem como, a realizarem todos os procedimentos necessários para a correta formalização das deliberações adotadas. 7.1. Os Titulares dos CRI declararam estar plenamente de acordo
e cientes de que as deliberações descritas na Ordem do Dia, e aprovadas na presente assembleia: (i) nao ensejaram e/ou ensejarão o descumprimento de qualquer obrigação(ões) e/ou declaração(ões) prestada(s) no âmbito dos documentos da Emissão; (ii) não ocasionaram e/ou ocasionarão o vencimento antecipado dos CRI e/ou de qualquer obrigação assumida nos termos dos documentos da Emissão; (iii) não resultaram e/ou resultarão em um Evento de Resgate Antecipado dos CRI; (iv) não
ensejaram e/ou ensejarão a liquidação antecipada do Patrimônio Separado; e/ou (v) são efetuadas por mera liberalidade, sem
caracterizar qualquer renúncia, novação ou prejuízo de eventual e futuro exercício de quaisquer dos direitos previstos nos instrumentos da Emissão. 7.2. Em virtude das deliberações acima e independentemente de quaisquer outras disposições nos Documentos da Operação, os Titulares dos CRI, neste ato, eximem a Emissora e o Agente Fiduciário de quaisquer responsabilidades relacionadas aos itens acima aprovados. 7.3. Em decorrência das deliberações acima, os Titulares dos CRI autorizam a
Emissora e o Agente Fiduciário a celebrar todos os aditamentos aos documentos da Emissão necessários para reﬂetir o deliberado, bem como a realizarem todos os procedimentos necessários para a correta formalização das deliberações aqui tomadas. 7.4. A presente Ata de AGE de Titulares dos CRI (“Ata”), será encaminhada a CETIP e a Comissão de Valores Mobiliários por sistema eletrônico, bem como publicada nos jornais em que a Emissora divulga suas informações societárias, sendo os custos decorrentes da publicação arcades pelo Patrimônio Separado da Emissão. 7.5. As deliberações constantes da
ordem do dia serão publicadas em fato relevante a ser divulgado pela Emissora, sendo os custos decorrentes da publicação
arcados pelo Patrimônio Separado da Emissão, e deverá ser reembolsado pela devedora da dedênture. 8. Disposições Finais: Todos os termos utilizados ou iniciados em letra maiúscula que não foram aqui deﬁnidos ou alterados tem o sentido
a eles atribuído nos documentos da Emissão. 9. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Por ﬁm, os presentes autorizaram a Emissora a publicar a presente ata em forma sumária, com a omissão das assinaturas das Titulares dos
CRI e dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 25.10.2016. Onivaldo
Scalco - Presidente; Fabíola Cristina Rubik - Secretária. Demais Presentes: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários - Agente Fiduciário; CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização - Emissora. Titulares
dos CRI da 219ª Série: Rio Bravo Crédito Imobiliário I FI Imobiliário. BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimentos Imobiliário - FII. Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios XPCE III - FIDC.

CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização
Zurich Brasil Capitalização S.A.
CNPJ/MF nº 17.266.009/0001-41 – NIRE 35.300.463.854
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de julho de 2016
Data, Hora e Local: Aos 13/07/2016, às 9 horas, na sede social Companhia, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, nº
85, 20º andar, São Paulo-SP. Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, o Sr. Marcio Benevides
Xavier, Presidente da Mesa, que convidou a mim, Ariane Viana Menezes, nos termos do § 1º do artigo 11 do Estatuto
Social da Companhia, para secretariar a Reunião. Mesa: Marcio Benevides Xavier – Presidente; Ariane Viana Menezes
– Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) eleição de membros da Diretoria da Companhia; (ii) confirmação da
composição da Diretoria; e (iii) redistribuição das funções perante à SUSEP em razão da renúncia e das eleições acima
citadas. Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de
Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem qualquer restrição: i) Eleição
dos diretores o Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejeda, portador do RG nº 22.163.906 e do CPF/MF nº 151.106.418-89
e a Sra. Juliana Bernardes Fonseca de Araújo, portadora do RG nº 28.516.065-5 e do CPF/MF nº 251.386.278-30,
ambos com endereço comercial na Avenida Jornalista Roberto Marinho nº 85, 20º andar, São Paulo-SP, com prazo de
mandato de 3 anos. Os Diretores ora eleitos declaram que preenchem as condições previstas nos artigos 2º e 3º do
anexo II, da Resolução CNSP nº 330, de 09/12/2015, e que não estão impedidos, por lei especial, nem estão condenados
ou se encontram sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade, enquanto perdurem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A..
Tal declaração também se encontra nos termos de posse dos diretores eleitos, os quais estão devidamente arquivados
na sede da Companhia. ii) Em decorrência das eleições acima citadas, a Diretoria da Companhia passa a ser composta
pelos seguintes membros: Sr. Flavio de Moura Bisággio, Carlos Roberto Toledo, Carlos Eduardo de Abreu Tejeda e Juliana
Bernardes Fonseca de Araújo. iii) Redistribuição das funções dos membros da Diretoria perante à Susep, que passa a
ser da seguinte forma: (a) Flavio de Moura Bisaggio para exercer as funções de: Diretor responsável pelas relações
com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; Diretor responsável pelo acompanhamento,
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e de auditoria independente, nos termos da
Resolução CNSP nº 312, de 16/06/2014; Diretor responsável administrativo-financeiro, nos termos do Artigo 1º, inciso
III da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; e Diretor responsável técnico nos termos do Artigo 1º, inciso II, da Circular
SUSEP nº 234, de 28/08/2003 e à Resolução CNSP nº 321, de 18/05/2015. (b) Carlos Roberto Toledo para exercer as
funções de: Diretor Responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 03/03/1998, na Circular SUSEP nº 234,
de 28/08/2003 e na Circular SUSEP nº 445, de 02/07/2012; e Diretor Responsável pelos Controles Internos específicos
para a prevenção contra fraudes, em observância à Circular SUSEP nº 344, de 21/06/2007. (c) Carlos Eduardo de Abreu
Tejeda para exercer as funções de: Diretor responsável pelos controles internos, em observância à Circular SUSEP nº 249,
de 20/02/2004. (d) Juliana Bernardes Fonseca de Araújo para exercer as funções de: Diretor responsável pelo registro
de apólices e endossos, em observância à Circular CNSP nº 143, de 27/12/2005. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada pela mesa.
São Paulo, 13/07/2016. Mesa: Marcio Benevides Xavier – Presidente; Ariane Viana Menezes – Secretária. Conselheiros:
Christopher Thiersch, Gustavo Bortolotto e Emanuel David Baltis. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.
Assinatura: Mesa: Ariane Viana Menezes – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob
o nº 487.478/16-2 em 10/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35.300.151.402
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Titular de Certicado de Recebível Imobiliário
da 134ª Série - 2ª Emissão Realizada em 11 de outubro de 2016
1. Data, Hora e Local: Aos 11/10/2016, às 11 horas, na sede social da CIBRASEC - Companhia Brasileira de
Securitização, na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 1.439, 2ª sobreloja, Bela Vista, CEP 01311-200 (“Emissora”). 2. Mesa: Presidente: Osmar Martinez; Secretária: Fabíola Cristina Rubik. 3. Presença e Quórum: representantes do Banco Bradesco S.A., instituição ﬁnanceira, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12 (“Titular do CRI” ou “Banco
Bradesco”), representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de único titular do Certiﬁcado de Recebível
Imobiliário da 134ª Série da 2ª Emissão da Emissora (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), constatando-se, dessa forma,
a existência de quórum para a instalação da AGE, e para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia. 4.
Convocação: Dispensada, em virtude do quórum mencionado no item “3” acima, nos termos do item 12.10 do Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão (“Termo de Securitização”), bem como do artigo 124, § 4º da Lei
6.404/76. 5. Outros Participantes: representantes da (i) a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91, representada na forma de seu Estatuto Social (“Agente Fiduciário”); e (ii) a Emissora representada na forma do seu Estatuto Social. 6. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a correspondência enviada pela BRPR XXII Empreendimentos e Participações LTDA. (“Correspondência” e “BRPR XXII”, respectivamente) (“Anexo I”) à Emissora, datada de 28/07/2016, através da qual a BRPR XXII solicita anuência para a movimentação societária pretendida pelas empresas do mesmo grupo econômico, consistente na incorporação da BRPR XXII pela
BR Properties S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 06.977.751/0001-49 (“BR Properties” e “Incorporação”, respectivamente), de
forma que, ao ﬁnal da incorporação: (a) a BR Properties passe a ﬁgurar como emissora das Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) que compõem o lastro dos CRIs; (b) a BRPR 61 Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF
n.º 04.160.423/0001-20 (“BRPR 61”), passe a ﬁgurar como Locatária no “Instrumento Particular de Contrato de Locação
de Imóvel Não Residencial com Cláusula Suspensiva e Outras Avenças”, ﬁrmado em 21/05/2010 e, consequentemente
como devedora da Cédula de Crédito Imobiliário Integral nº 001, série 003, emitida em 21/05/2010, em substituição à
BRPR XXI Empreendimentos e Participações LTDA.; (ii) anuir com a extinção da ﬁança prestada pela BR Properties nos
Documentos da Operação; e (iii) autorizar a liberação e formalização do distrato do “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Quotas de Sociedade Empresária Limitada em Garantia e Outras Avenças”, formalizado em 21/05/2010;
(iv) autorizar que o Agente Fiduciário e a Emissora realizarem todos os procedimentos e aditamentos necessários para
a correta formalização das deliberações. 7. Deliberações: 7.1. Examinado e debatido o teor da ordem do dia, o Titular
do CRI deliberou, sem quaisquer restrições e/ ou ressalvas, por aprovar na íntegra a pauta da Ordem do Dia constante do
item 6 acima, autorizando ainda o Agente Fiduciário e a Emissora a realizarem todos os procedimentos e aditamentos
necessários para a correta formalização das deliberações. 7.2. A anuência do Titular do CRI, conforme descrito no item
7.1 acima, restou condicionada ao atendimento, no prazo máximo de até 30 dias contados da presente data, cumulativamente, das seguintes condições resolutivas (conjuntamente denominadas “Condições Resolutivas”): (i) devida comprovação de que a BR Properties obteve todas as aprovações societárias e regulatórias necessárias para a implementação da Incorporação; e (ii) disponibilização dos seguintes documentos societários relativos à Incorporação, para que seja
possível avaliar o atendimento ao item “i” acima: laudo de avaliação, protocolo e justiﬁcação de alteração do contrato
social aprovando a Incorporação. 7.3. O não atendimento e/ou não cumprimento das obrigações previstas no item 7.2
acima dentro do prazo ali indicado, em conformidade com os critérios ali estabelecidos, será considerado com uma hipótese de inadimplemento, o que ensejará no vencimento antecipado automático de todas as obrigações assumidas nos
Documentos da Operação, tornando-se imediatamente exigível o saldo devedor em aberto dos Créditos Imobiliários representados pela CCI, acrescido de todos os demais encargos, inclusive moratórios, multas, juros e quaisquer custos e
despesas, judiciais e extrajudiciais, de cobrança devidos nos termos dos Documentos da Operação. 7.4. O Titular do CRI
declara estar plenamente de acordo e ciente de que a aprovação ora deliberada, e descrita no item 7.1 acima, exclusivamente nesta oportunidade: (i) não ensejará o descumprimento de qualquer obrigação(ões) e/ ou declaração(ões)
prestada(s) no âmbito dos documentos da Emissão; (ii) não ocasionará o Vencimento Antecipado do CRI; (iii) não resultará na Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado do CRI nos termos dos documentos da Emissão; (iv) não
ensejará a liquidação antecipada do Patrimônio Separado da Emissão; e (vi) é efetuada sem caracterizar qualquer renúncia, novação ou prejuízo de eventual e futuro exercício de quaisquer dos direitos previstos nos documentos da Emissão.
7.5. A presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos CRI (“Ata”) será encaminhada à Comissão de
Valores Mobiliários por sistema eletrônico, bem como publicada nos jornais em que a Emissora divulga suas informações
societárias, sendo os custos decorrentes da publicação arcados pelo Patrimônio Separado da Emissão. 8. Disposições
Finais: Todos os termos utilizados ou iniciados em letra maiúscula que não foram aqui deﬁnidos ou alterados tem o
sentido a eles atribuído nos documentos da Emissão. 9. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Por
ﬁm, os presentes autorizaram a Emissora a publicar a presente Ata em forma sumária, e com a omissão das assinaturas
do Titular do CRI e dos demais presentes. Nada mais a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o
Presidente declarou encerrada a assembleia, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os
aprovada e assinada. São Paulo, 11/10/2016. Osmar Martinez - Presidente, Fabíola Cristina Rubik - Secretária. CIBRASEC
- Companhia Brasileira de Securitização - Emissora. Banco Bradesco S.A. - Titular do CRI. Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A - Agente Fiduciário
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CNPJ/MF 09.208.162/0001-94 - NIRE 35.221.921.132
Ata de Reunião de Sócios (01 de novembro de 2016)
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia de novembro de 2016, às 14 horas,
na sala de reuniões da empresa Construtora Tenda S.A., localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado nº
61, 5º andar, Centro. 2. Presença: Sócios representando a totalidade do
capital social. 3. Mesa: Sr. Felipe David Cohen, Presidente, e Sr. Rodrigo
Osmo, Secretário. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do § 2º do artigo 1.072 do Código Civil e do Contrato Social, face à Presença da unanimidade dos sócios. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital
social. 6. Deliberações: Os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições: I - Aprovaram: (i) a redução do capital social, por ser excessivo em
relação ao objeto da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 1.082,
II, da Lei 10.406, de 10.01.2002, passando dos atuais R$ 38.586.649,00
(trinta e oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta
e nove reais) para R$ 2.457.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta
e sete mil reais), sendo essa redução no montante de R$ 36.129.649,00
(trinta e seis milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e
nove reais), com o consequente cancelamento de 36.129.649 (trinta e seis
milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentas e quarenta e nove) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma; (ii) que, em razão da redução
do capital, o valor das quotas canceladas será restituído aos sócios, observadas as proporções de suas participações no capital social, nos termos do
artigo 1.084 da Lei 10.406, de 10.01.2002, respeitado o disposto no parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal; (iii) que a restituição do valor
das quotas canceladas seja feita aos sócios em moeda corrente nacional.
II - Autorizaram os administradores da Sociedade a promover todos os
atos necessários à efetivação da redução de capital, notadamente, mas
sem limitação, (a) a imediata publicação do extrato da presente ata; e (b)
após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias dessa publicação, e respeitado o disposto no parágrafo segundo do referido artigo 1.084, a celebração
da correspondente alteração do contrato social, de modo a retratar o novo
capital social resultante da redução ora aprovada. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que, lida
e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, por mim, Secretário,
e por todos os sócios presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2016.
Felipe David Cohen - Presidente, Rodrigo Osmo - Secretário. Sócios
Presentes: Construtora Tenda S.A. - Felipe David Cohen, Rodrigo Osmo.
Tenda 35 SPE Participações S.A. - Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen.

CNPJ/MF 09.346.808/0001-08 - NIRE 35.221.898.092
Ata de Reunião de Sócios (01 de novembro de 2016)
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia de novembro de 2016, às 15 horas,
na sala de reuniões da empresa Construtora Tenda S.A., localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado nº
61, 5º andar, Centro. 2. Presença: Sócios representando a totalidade do
capital social. 3. Mesa: Sr. Felipe David Cohen, Presidente, e Sr. Rodrigo
Osmo, Secretário. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do § 2º do artigo 1.072 do Código Civil e do Contrato Social, face à Presença da unanimidade dos sócios. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital
social. 6. Deliberações: Os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições: I - Aprovaram: (i) a redução do capital social, por ser excessivo em
relação ao objeto da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 1.082,
II, da Lei 10.406, de 10.01.2002, passando dos atuais R$ 51.679.302,00
(cinquenta e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e dois
reais) para R$ 4.881.000,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil
reais), sendo essa redução no montante de R$ 46.798.302,00 (quarenta e
seis milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e dois reais), com
o consequente cancelamento de 46.798.302 (quarenta e seis milhões, setecentas e noventa e oito mil, trezentas e duas) quotas, no valor nominal
de R$ 1,00 (um real) cada uma; (ii) que, em razão da redução do capital,
o valor das quotas canceladas será restituído aos sócios, observadas as
proporções de suas participações no capital social, nos termos do artigo
1.084 da Lei 10.406, de 10.01.2002, respeitado o disposto no parágrafo
primeiro do aludido dispositivo legal; (iii) que a restituição do valor das
quotas canceladas seja feita aos sócios em moeda corrente nacional. II Autorizaram os administradores da Sociedade a promover todos os atos
necessários à efetivação da redução de capital, notadamente, mas sem
limitação, (a) a imediata publicação do extrato da presente ata; e (b) após
decorrido o prazo de 90 (noventa) dias dessa publicação, e respeitado o
disposto no parágrafo segundo do referido artigo 1.084, a celebração da
correspondente alteração do contrato social, de modo a retratar o novo
capital social resultante da redução ora aprovada. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que, lida
e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, por mim, Secretário,
e por todos os sócios presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2016.
Felipe David Cohen - Presidente, Rodrigo Osmo - Secretário. Sócios
Presentes: Construtora Tenda S.A. - Felipe David Cohen, Rodrigo Osmo.
Tenda 35 SPE Participações S.A. - Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen.

SPE TENDA SP Osasco Life
Empreendimento Imobiliário Ltda.

SPE TENDA SP Itaquera Life
Empreendimento Imobiliário Ltda.

CNPJ/MF 08.822.305/0001-90 - NIRE 35.221.433.481
Ata de Reunião de Sócios (01 de novembro de 2016)
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia de novembro de 2016, às 10 horas,
na sala de reuniões da empresa Construtora Tenda S.A., localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado
nº 61, 5º andar, Centro. 2. Presença: Sócios representando a totalidade
do capital social. 3. Mesa: Sr. Felipe David Cohen, Presidente, e Sr.
Rodrigo Osmo, Secretário. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do
§ 2º do artigo 1.072 do Código Civil e do Contrato Social, face à Presença
da unanimidade dos sócios. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução
do capital social. 6. Deliberações: Os sócios, por unanimidade e sem
quaisquer restrições: I - Aprovaram: (i) a redução do capital social, por ser
excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do disposto
no artigo 1.082, II, da Lei 10.406, de 10.01.2002, passando dos atuais
R$ 16.763.270,00 (dezesseis milhões, setecentos e sessenta e três
mil, duzentos e setenta reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo
essa redução no montante de R$ 16.762.270,00 (dezesseis milhões,
setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta reais), com o
consequente cancelamento de 16.762.270 (dezesseis milhões, setecentas
e sessenta e duas mil, duzentas e setenta) quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada uma. (ii) que, em razão da redução do capital, o
valor das quotas canceladas será restituído aos sócios, observadas as
proporções de suas participações no capital social, nos termos do artigo
1.084 da Lei 10.406, de 10.01.2002, respeitado o disposto no parágrafo
primeiro do aludido dispositivo legal. (iii) que a restituição do valor das
quotas canceladas seja feita aos sócios em moeda corrente nacional. II Autorizaram os administradores da Sociedade a promover todos os atos
necessários à efetivação da redução de capital, notadamente, mas sem
limitação, (a) a imediata publicação do extrato da presente ata; e (b) após
decorrido o prazo de 90 (noventa) dias dessa publicação, e respeitado o
disposto no parágrafo segundo do referido artigo 1.084, a celebração da
correspondente alteração do contrato social, de modo a retratar o novo
capital social resultante da redução ora aprovada. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que, lida
e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, por mim, Secretário,
e por todos os sócios presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2016.
Felipe David Cohen - Presidente, Rodrigo Osmo - Secretário. Sócios
Presentes: Construtora Tenda S.A. - Felipe David Cohen, Rodrigo Osmo.
Tenda 35 SPE Participações S.A. - Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen.

CNPJ/MF 08.823.276/0001-81 - NIRE 35.221.433.472
Ata de Reunião de Sócios (01 de novembro de 2016)
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia de novembro de 2016, às 09 e 30 horas,
na sala de reuniões da empresa Construtora Tenda S.A., localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado nº
61, 5º andar, Centro. 2. Presença: Sócios representando a totalidade do
capital social. 3. Mesa: Sr. Felipe David Cohen, Presidente, e Sr. Rodrigo Osmo, Secretário. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do § 2º
do artigo 1.072 do Código Civil e do Contrato Social, face à Presença da
unanimidade dos sócios. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução
do capital social. 6. Deliberações: Os sócios, por unanimidade e sem
quaisquer restrições: I - Aprovaram: (i) a redução do capital social, por ser
excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do disposto
no artigo 1.082, II, da Lei 10.406, de 10.01.2002, passando dos atuais
R$ 9.626.580,00 (nove milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos
e oitenta reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo essa redução no
montante de R$ 9.625.580,00 (nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta reais), com o consequente cancelamento
de 9.625.580 (nove milhões, seiscentas e vinte e cinco mil, quinhentas
e oitenta) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma; (ii)
que, em razão da redução do capital, o valor das quotas canceladas será
restituído aos sócios, observadas as proporções de suas participações no
capital social, nos termos do artigo 1.084 da Lei 10.406, de 10.01.2002,
respeitado o disposto no parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal.
(iii) que a restituição do valor das quotas canceladas seja feita aos sócios
em moeda corrente nacional; II - Autorizaram os administradores da Sociedade a promover todos os atos necessários à efetivação da redução
de capital, notadamente, mas sem limitação, (a) a imediata publicação do
extrato da presente ata; e (b) após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias
dessa publicação, e respeitado o disposto no parágrafo segundo do referido artigo 1.084, a celebração da correspondente alteração do contrato
social, de modo a retratar o novo capital social resultante da redução ora
aprovada. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, vai assinada
pelo Presidente, por mim, Secretário, e por todos os sócios presentes.
São Paulo, 01 de novembro de 2016. Felipe David Cohen - Presidente,
Rodrigo Osmo - Secretário. Sócios Presentes: Construtora Tenda S.A.
- Felipe David Cohen, Rodrigo Osmo. Tenda 35 SPE Participações S.A.
- Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen.

SPE TENDA SP Vila Park
Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 08.822.286/0001-00 - NIRE 35.221.433.511
Ata de Reunião de Sócios (01 de novembro de 2016)
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia de novembro de 2016, às 11 e 30 horas,
na sala de reuniões da empresa Construtora Tenda S.A., localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado nº
61, 5º andar, Centro. 2. Presença: Sócios representando a totalidade do
capital social. 3. Mesa: Sr. Felipe David Cohen, Presidente, e Sr. Rodrigo
Osmo, Secretário. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do § 2º do artigo 1.072 do Código Civil e do Contrato Social, face à Presença da unanimidade dos sócios. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital
social. 6. Deliberações: Os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições: I - Aprovaram: (i) a redução do capital social, por ser excessivo em
relação ao objeto da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 1.082,
II, da Lei 10.406, de 10.01.2002, passando dos atuais R$ 21.861.362,00
(vinte e um milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta
e dois reais) para R$ 3.710.000,00 (três milhões, setecentos e dez mil
reais), sendo essa redução no montante de R$ 18.151.362,00 (dezoito milhões, cento e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais), com
o consequente cancelamento de 18.151.362 (dezoito milhões, cento e
cinquenta e um mil, trezentas e sessenta e duas) quotas, no valor nominal
de R$ 1,00 (um real) cada uma; (ii) que, em razão da redução do capital,
o valor das quotas canceladas será restituído aos sócios, observadas as
proporções de suas participações no capital social, nos termos do artigo
1.084 da Lei 10.406, de 10.01.2002, respeitado o disposto no parágrafo
primeiro do aludido dispositivo legal; (iii) que a restituição do valor das
quotas canceladas seja feita aos sócios em moeda corrente nacional. II Autorizaram os administradores da Sociedade a promover todos os atos
necessários à efetivação da redução de capital, notadamente, mas sem
limitação, (a) a imediata publicação do extrato da presente ata; e (b) após
decorrido o prazo de 90 (noventa) dias dessa publicação, e respeitado o
disposto no parágrafo segundo do referido artigo 1.084, a celebração da
correspondente alteração do contrato social, de modo a retratar o novo
capital social resultante da redução ora aprovada. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que, lida
e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, por mim, Secretário,
e por todos os sócios presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2016.
Felipe David Cohen - Presidente, Rodrigo Osmo - Secretário. Sócios
Presentes: Construtora Tenda S.A. - Felipe David Cohen, Rodrigo Osmo.
Tenda 35 SPE Participações S.A. - Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen.

Bandeirante Energia S.A.
CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06
NIRE nº 35.300.153.235
COMUNICADO
EDP Bandeirante torna público que requereu à Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo - CETESB a Licença de Operação para o segundo
trecho da Linha de Transmissão Aérea denominada LTA Itapeti - São
José dos Campos 88/138 kV (Trecho Reconstrução), nos municípios de
Jacareí e São José dos Campos.

São Paulo, 126 (215) – 19

SPE TENDA SP Jardim São Luiz Life
Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 08.822.886/0001-60 - NIRE 35.221.477.542
Ata de Reunião de Sócios (01 de novembro de 2016)
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia de novembro de 2016, às 12 horas,
na sala de reuniões da empresa Construtora Tenda S.A., localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado nº
61, 5º andar, Centro. 2. Presença: Sócios representando a totalidade do
capital social. 3. Mesa: Sr. Felipe David Cohen, Presidente, e Sr. Rodrigo
Osmo, Secretário. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do § 2º do
artigo 1.072 do Código Civil e do Contrato Social, face à Presença da
unanimidade dos sócios. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução
do capital social. 6. Deliberações: Os sócios, por unanimidade e sem
quaisquer restrições: I - Aprovaram: (i) a redução do capital social, por ser
excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do disposto no
artigo 1.082, II, da Lei 10.406, de 10.01.2002, passando dos atuais R$
14.944.574,00 (catorze milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para R$ 275.000,00 (duzentos e setenta
e cinco mil reais), sendo essa redução no montante de R$ 14.669.574,00
(catorze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta
e quatro reais), com o consequente cancelamento de 14.669.574 (catorze
milhões, seiscentas e sessenta e nove mil, quinhentas e setenta e quatro)
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma; (ii) que, em razão
da redução do capital, o valor das quotas canceladas será restituído aos sócios, observadas as proporções de suas participações no capital social, nos
termos do artigo 1.084 da Lei 10.406, de 10.01.2002, respeitado o disposto
no parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal; (iii) que a restituição do
valor das quotas canceladas seja feita aos sócios em moeda corrente nacional. II - Autorizaram os administradores da Sociedade a promover todos
os atos necessários à efetivação da redução de capital, notadamente, mas
sem limitação, (a) a imediata publicação do extrato da presente ata; e (b)
após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias dessa publicação, e respeitado
o disposto no parágrafo segundo do referido artigo 1.084, a celebração da
correspondente alteração do contrato social, de modo a retratar o novo capital social resultante da redução ora aprovada. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que, lida
e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, por mim, Secretário,
e por todos os sócios presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2016.
FFelipe David Cohen - Presidente, Rodrigo Osmo - Secretário. Sócios
Presentes: Construtora Tenda S.A. - Felipe David Cohen, Rodrigo Osmo.
Tenda 35 SPE Participações S.A. - Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen.

SPE TENDA SP Salvador Dali
Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 08.822.908/0001-92 - NIRE 35.221.477.526
Ata de Reunião de Sócios (01 de novembro de 2016)
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia de novembro de 2016, às 11 horas,
na sala de reuniões da empresa Construtora Tenda S.A., localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado
nº 61, 5º andar, Centro. 2. Presença: Sócios representando a totalidade
do capital social. 3. Mesa: Sr. Felipe David Cohen, Presidente, e Sr.
Rodrigo Osmo, Secretário. 4. Convocação: Dispensada, nos termos do
§ 2º do artigo 1.072 do Código Civil e do Contrato Social, face à Presença
da unanimidade dos sócios. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução
do capital social. 6. Deliberações: Os sócios, por unanimidade e sem
quaisquer restrições: I - Aprovaram: (i) a redução do capital social, por ser
excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do disposto no
artigo 1.082, II, da Lei 10.406, de 10.01.2002, passando dos atuais R$
5.351.614,00 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos
e catorze reais) para R$ 1.802.000,00 (um milhão, oitocentos e dois
mil reais), sendo essa redução no montante de R$ 3.549.614,00 (três
milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e catorze reais),
com o consequente cancelamento de 3.549.614 (três milhões, quinhentas
e quarenta e nove mil, seiscentas e catorze) quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada uma; (ii) que, em razão da redução do capital, o
valor das quotas canceladas será restituído aos sócios, observadas as
proporções de suas participações no capital social, nos termos do artigo
1.084 da Lei 10.406, de 10.01.2002, respeitado o disposto no parágrafo
primeiro do aludido dispositivo legal; (iii) que a restituição do valor das
quotas canceladas seja feita aos sócios em moeda corrente nacional. II Autorizaram os administradores da Sociedade a promover todos os atos
necessários à efetivação da redução de capital, notadamente, mas sem
limitação, (a) a imediata publicação do extrato da presente ata; e (b) após
decorrido o prazo de 90 (noventa) dias dessa publicação, e respeitado o
disposto no parágrafo segundo do referido artigo 1.084, a celebração da
correspondente alteração do contrato social, de modo a retratar o novo
capital social resultante da redução ora aprovada. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que, lida
e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, por mim, Secretário,
e por todos os sócios presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2016.
Felipe David Cohen - Presidente, Rodrigo Osmo - Secretário. Sócios
Presentes: Construtora Tenda S.A. - Felipe David Cohen, Rodrigo Osmo.
Tenda 35 SPE Participações S.A. - Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen.

Ápice Securitizadora S.A.
ALLIANZ SAÚDE S.A.
CNPJ/MF nº 04.439.627/0001-02 - NIRE nº 35.300.185.382
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2016
DATA, HORA e LOCAL: 13 de outubro de 2016, às 09:30 horas, na
sede social, na Rua Eugênio de Medeiros, 303, 3º andar, nesta Capital.
QUORUM: Presentes acionistas representando a totalidade do capital
social. MESA: Presidente, Sr. Miguel Pérez Jaime; Secretária, Sra.
Regina Helena Menezes Lopes. PUBLICAÇÕES: Dispensada a
publicação de editais de convocação, em vista do disposto no artigo
124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. ORDEM DO DIA: Designação de
um responsável pela área técnica de saúde que exerce o cargo de
Superintendente. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi aprovada a
designação da Superintendente contratada da Sociedade, Sra.
JORGINA COSTA MAGALHÃES, brasileira, solteira, médica, inscrita
no CRM/SP sob o nº 64.008, portadora da carteira de identidade RG nº
30.521.553-X-IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 791.529.537-34,
residente e domiciliada nesta Capital, com endereço profissional na Rua
Eugênio de Medeiros, 303, 7º andar, como responsável pela área
técnica de saúde, em substituição a Sra. Goldete Priszkulnik, a qual não
faz mais parte do quadro de funcionários da Sociedade. Foi esclarecido
que a Superintendente designada preenche as condições e os requisitos
da Resolução RN nº 311, de 1º de novembro de 2012. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo
necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada
por todos os presentes. São Paulo, 13 de outubro de 2016. aa)
Presidente - Miguel Pérez Jaime; Secretária - Regina Helena Menezes
Lopes; p/ Allianz Seguros S.A. - Regina Helena Menezes Lopes - Rosely
Boer Corino da Fonseca. p/ Allianz do Brasil Participações Ltda. - Miguel
Pérez Jaime. DECLARAÇÃO: Declaramos para os devidos fins que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas,
no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Miguel Pérez Jaime Presidente; Regina Helena Menezes Lopes - Secretária; Miguel Pérez
Jaime - Diretor Presidente; Regina Helena Menezes Lopes - Diretora;
Mario Ferrero - Diretor. JUCESP nº 487.623/16-2 em 10/11/2016. Flávia
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Sindicato dos Comerciários de São Paulo - Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação - o presidente da entidade supra, de conformidade com o artigo 21, letra "a", capítulo V, parágrafo 2º, item "i", do
estatuto social, convoca os associados em condições estatutárias para a
assembleia geral ordinária previamente designada para o dia 22 de novembro de 2016, em 1ª convocação às 18:00 horas, ou às 18:30 horas em
2ª e última convocação, a ser realizada na Rua Formosa, 367 - 4º andar,
Centro, São Paulo/SP, destinada a discutir e votar a previsão orçamentária para o ano de 2017, e eventualmente suplementação de verba para
2016. São Paulo, 14 de novembro de 2016. Ricardo Patah - Presidente.

NIRE JUCESP 35.300.444.957 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 28 de Outubro de 2016.
1. Data, Hora e Local: Ao 28.10.2016, às 15hs, Avenida Santo Amaro, 48,
1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.506-000, sede da
Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Quorum:
Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando a
presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Rodrigo Henrique Botani. 4. Participantes: Diretor: Sr. Arley Custódio Fonseca 5. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a (i) a aprovação da emissão de certiﬁcados de recebíveis
do agronegócio da 1ª emissão da 3ª série da Companhia (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), no montante total de R$ 100.000.000,00, divididos em 100.000 CRA, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data
de emissão, qual seja, 13.12.2016 (“Data de Emissão”), a serem emitidos
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
400, de 29.12.2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), e da
Instrução CVM nº 414, de 30.12.2004, conforme alterada (“Instrução
CVM nº 414/04” e “Oferta”, respectivamente). Os CRA são lastreados em
direitos creditórios do agronegócio representados por 1 cédula de produto rural ﬁnanceira (“CPR Financeira”), emitida pela Jalles Machado S.A.,
sociedade por ações, com sede na Cidade de Goianésia/GO, na Rodovia
GO 338, km 33 à esquerda km 3, CNPJ/MF nº 02.635.522/0049-30 (“Devedora”), em favor da Goiás Latex S.A., sociedade por ações com sede
na Rua 33, nº 302, Carrilho, CEP 76380-000, na Cidade de Goianésia/
GO, CNPJ/MF nº 05.890.359/0001-03 (“Cedente”), a qual cederá à Companhia (a) a CPR Financeira; e (b) as garantias constituídas no âmbito da
CPR Financeira (“Garantias”); e (ii) a celebração de todos os documentos
necessários para a efetivação da Oferta. 6. Deliberações: Foram aprovadas na integra, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a saber: (i) a ratiﬁcação e/ou aprovação da Emissão e da Oferta; (ii) a autorização para que
a Diretoria da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta; e (iii) a emissão dos CRA, com as seguintes características: a) Emissão: 1ª; b) Série: 3ª; c) Quantidade de CRA: 100.000 CRA, podendo este valor ser acrescido de em até: (1) 20%, ou seja, em até 20.000
CRA, nos termos do artigo 14, § 2ª da Instrução CVM nº 400/03; e (2)
15%, ou seja, em até 15.000 CRA, nos termos do artigo 24 da Instrução
CVM nº 400/03; d) Montante Total da Oferta: R$ 100.000.000,00, podendo
este valor ser acrescido de em até: (1) 20%, ou seja, em até
R$ 20.000.000,00, nos termos do artigo 14, § 2ª da Instrução CVM nº
400/03; e (2) 15%, ou seja, em até R$ 15.000.000,00, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03; e) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00,
na Data de Emissão; f) Data de Emissão: 13.12.2016; e g) Data de Vencimento: 13.04.2021. h) Demais características: Conforme descritas nos documentos da Emissão e da Oferta. 7. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar foi a presente reunião encerrada. São Paulo, 28.10.2016. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa; Arley Custódio Fonseca - Diretor; Rodrigo Henrique Botani - Secretário JUCESP nº 488.252/16-7 em
11.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

