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HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ/ME n.º 09.304.427/0001-58  

NIRE 35.3.0035206.8 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 

DA 233ª SÉRIE DA 1a EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.,  

REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2021 

 
1. Data, Hora e Local da Reunião: Na data de 1º de setembro de 2021, às 16:00 horas, de forma 

exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”) 

coordenada pela Habitasec Securitizadora S.A. (“Emissora”), com a dispensa de videoconferência 

em razão da presença do titular representando a totalidade dos CRI em Circulação, com os votos 

proferidos via e-mail que foram arquivados na sede da Emissora, localizada na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, 2894, 9º andar, conjunto 92, CEP 01451-902, São Paulo -SP. 

 

2. Mesa: Presidente: Marcos Ribeiro do Valle Neto; e Secretária: Patricia Thayane Ribeiro Moino. 

 

3. Convocação: Dispensada a publicação de edital de convocação conforme o disposto no 

parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 

Sociedades por Ações”) e na Cláusula 14.6.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 

da 233ª Série da 1ª Emissão da Emissora, celebrado em 17 de março de 2021 ("Termo de 

Securitização") em razão da presença do titular dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) 

representante de 100% (cem por cento) dos CRI em Circulação (“Titular de CRI”) da 233ª Série da 

1ª Emissão da Emissora (“Emissão”). 

 

4. Quórum e Presença: Presentes o titular de 100% (cem por cento) dos CRI da 233ª Série da 1ª 

Emissão em circulação, conforme lista de presença constante do Anexo I à presente ata. 

 

5. Outros Participantes: (i) Representantes da Emissora; e (ii) Representante da PENTÁGONO 

S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de agente fiduciário 

da Emissão (“Agente Fiduciário”). 

 

6. Ordem do dia: Deliberar sobre: 

 

(i) Aprovação da não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures e, 

consequentemente, dos CRI, conforme cláusula 6.1.2 item “xiii” da Escritura de 

Emissão de Debêntures, e cláusula 7.1.2., item “xiii” do Termo de Securitização, em 
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razão do não cumprimento pela Devedora da contratação de apólice de seguro 

patrimonial para o Imóvel Paranaguá, conforme descrito na cláusula 8.2 do 

“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras 

Avenças – Imóvel Paranaguá”, celebrado em 17 de março de 2021 (“AF Paranaguá”), 

a qual dispõe acerca da obrigação da Andali S.A. (“Devedora”) de contratar e/ou 

renovar apólice de seguro patrimonial para o Imóvel Paranaguá, conforme o caso;  

 
(ii) Caso seja aprovado o item “(i)” acima, em razão de inexistir construção no imóvel 

objeto da AF Paranaguá até a presente data, aprovação da (a) alteração da obrigação 

de contratação e manutenção de seguro patrimonial para o Imóvel Paranaguá, para 

que essa obrigação seja válida e eficaz tão somente após a realização de construção 

no referido Imóvel Paranaguá, e, por consequência, (b) alteração da redação das 

cláusulas 5.1 alínea “(h)” e 8.2.1 da AF Paranaguá, e incluir a cláusula 8.2.6, para 

vigerem com seguintes redações:  

 

“h) condicionada à realização de qualquer construção no Imóvel, nos termos da 

cláusula 8.2 a seguir, contratar e manter contratado para o Imóvel o seguro 

patrimonial com seguradora de primeira linha, e enviar à Fiduciária prova da 

contratação do seguro e respectivas renovações e, inclusive, o seu endosso à 

Fiduciária, em até 60 (sessenta) Dias Úteis contados da expedição de alvará de 

aprovação de obra expedido pela municipalidade competente, ou documento 

equivalente, ou em até 60 (sessenta) Dias Úteis contados do vencimento da apólice 

anterior na hipótese renovação ou de nova contratação de seguro, conforme previsto 

na Cláusula 8.2.1.”;  

 

“8.2.1. Sinistro: Sujeito à condição suspensiva, qual seja, a realização de qualquer 

construção no Imóvel, a Fiduciante compromete-se a renovar e/ou contratar, 

conforme o caso, apólice de seguro patrimonial em relação ao Imóvel, até que as 

Obrigações Garantidas AF sejam cumpridas (“Seguro Patrimonial”).” 

 

“8.2.6. Esclarece-se, para todos os fins, que o Imóvel, nesta data, se encontra em 

terra nua, não possuindo qualquer construção, de forma que a eficácia das obrigações 

descritas na Cláusula 5.1, alínea “h”, e nesta Cláusula 8.2 estão condicionadas à 

expedição do alvará de aprovação de obra correspondente.”  

 

(iii) Aprovação da não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures e, 

consequentemente, dos CRI, conforme cláusula 6.1.2, itens “x” e “xiii” da Escritura de 
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Emissão de Debêntures, cláusula 7.1.2, itens “x” e “xiii” do Termo de Securitização, e 

cláusula 9.1 da AF Paranaguá, em razão da não realização, pelo respectivo Cartório de 

Registro de Imóvel da Comarca de Paranaguá da AF Paranaguá, do correto registro da 

AF Paranaguá na matrícula do imóvel objeto desta; 

 

(iv) Caso seja aprovado o item “(iii)” acima, aprovação da concessão de prazo adicional 

até 25 de outubro de 2021, para a realização do correto registro da AF Paranaguá na 

matrícula do imóvel objeto desta, devendo a Devedora entregar, no prazo de 10 (dez) 

dias a contar da sua obtenção, à Emissora, 1 (uma) via da AF Paranaguá devidamente 

registrada. A presente concessão é realizada independentemente de qualquer 

alteração na Escritura de Emissão; e  

 

(v) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários para 

o cumprimento das deliberações, inclusive a contratação de assessor legal para a 

elaboração de aditamentos aos Documentos da Operação para refletir as matérias 

deliberadas, conforme proposta de honorários presente no Anexo III à presente ata 

(“Anexo III”), a ser arcado exclusivamente pela Devedora.  

 

7. Instalação: O Presidente constatou os requisitos necessários para a instalação, qual seja, o 

quórum mínimo para a instalação, bem como constatou o quórum mínimo para a deliberação 

das matérias integrante da Ordem do Dia. O Presidente passou a palavra ao representante da 

Emissora, o qual questionou aos presentes a eventual situação de conflito entre os 

representantes e Titular de CRI com as matérias da Ordem do Dia, resultando a resposta negativa 

por parte dos presentes. Foi dado seguimento às deliberações.  

 

8. Deliberações: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, o Titular de CRI deliberou, 

sem qualquer ressalva, por:  

 

(i) Aprovar a não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures e, 

consequentemente, dos CRI, conforme cláusula 6.1.2 item “xiii” da Escritura de 

Emissão de Debêntures, e cláusula 7.1.2., item “(xiii)” do Termo de Securitização, em 

razão do não cumprimento pela Devedora da contratação de apólice de seguro 

patrimonial para o Imóvel Paranaguá, conforme descrito na cláusula 8.2, da AF 

Paranaguá, a qual dispõe acerca da obrigação da Devedora de contratar e/ou renovar 

apólice de seguro patrimonial para o Imóvel Paranaguá, conforme o caso; 
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(ii) em razão de inexistir construção no imóvel objeto da AF Paranaguá até a presente 

data, aprovar a (a) alteração da obrigação de contratação e manutenção de seguro 

patrimonial com para o Imóvel Paranaguá, para que essa passe tal obrigação passe a 

ser válida e eficaz tão somente após a realização de construção no referido Imóvel 

Paranaguá, e, por consequência, (b) alteração da redação das cláusulas 5.1 alínea 

“(h)” e 8.2.1 da AF Paranaguá, e incluir a cláusula 8.2.6, para vigerem com seguintes 

redações: 

 

“h) condicionada à realização de qualquer construção no Imóvel, nos termos da 

cláusula 8.2, a seguir, contratar e manter contratado para o Imóvel o seguro 

patrimonial com seguradora de primeira linha, e enviar à Fiduciária prova da 

contratação do seguro e respectivas renovações e, inclusive, o seu endosso à 

Fiduciária, em até 60 (sessenta) Dias Úteis contados da expedição de alvará de 

aprovação de obra expedido pela municipalidade competente, ou documento 

equivalente, ou em até 60 (sessenta) Dias Úteis contados do vencimento da apólice 

anterior na hipótese renovação ou de nova contratação de seguro, conforme previsto 

na Cláusula 8.2.1.”; 

 

“8.2.1. Sinistro: Sujeito à condição suspensiva, qual seja, a realização de qualquer 

construção no Imóvel, a Fiduciante compromete-se a renovar e/ou contratar, 

conforme o caso, apólice de seguro patrimonial em relação ao Imóvel, até que as 

Obrigações Garantidas AF sejam cumpridas (“Seguro Patrimonial”).” 

 

“8.2.6. Esclarece-se, para todos os fins, que o Imóvel, nesta data, se encontra em 

terra nua, não possuindo qualquer construção, de forma que a eficácia das obrigações 

descritas na Cláusula 5.1, alínea “h”, e nesta Cláusula 8.2 estão condicionadas à 

expedição do alvará de aprovação de obra correspondente.” 

 

(iii) Aprovar a não declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures e, 

consequentemente, dos CRI, conforme cláusula 6.1.2, itens “x” e “xiii” da Escritura de 

Emissão de Debêntures, cláusula 7.1.2, itens “x” e “xiii” do Termo de Securitização, e 

cláusula 9.1 da AF Paranaguá, em razão da não realização, pelo respectivo Cartório de 

Registro de Imóvel da Comarca de Paranaguá da AF Paranaguá, do correto registro da 

AF Paranaguá; 

 

(iv) Aprovação da concessão de prazo adicional até 25 de outubro de 2021, para a 

realização do correto registro da AF Paranaguá, devendo a Devedora entregar, no 
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prazo de 10 (dez) dias a contar da sua obtenção, à Emissora, 1 (uma) via da AF 

Paranaguá devidamente registrada. A presente concessão é realizada 

independentemente de qualquer alteração na Escritura de Emissão, devendo a 

cláusula 2.3.1 ser lida e interpretada em conjunto com a presente deliberação; e 

 

(v) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários para 

o cumprimento das deliberações, inclusive a contratação de assessor legal [às 

expensas da Devedora,] para a elaboração de aditamentos aos Documentos da 

Operação para refletir as matérias deliberadas, conforme proposta de honorários 

presente no Anexo III. 

 

A Emissora informa que a presente assembleia atendeu a todos os requisitos e orientações de 

procedimentos para sua realização, conforme determina a ICVM 625, em especial ao seu artigo 

7º. 

 

A presente ata será encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários por sistema eletrônico. 

 

Os termos constantes desta ata iniciados em letra maiúscula terão o significado que lhes foi 

atribuído no Termo de Securitização e nos demais documentos vinculados à Emissão. 

 

9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi essa ata lida e assinada, sendo autorizada sua 

publicação com a omissão das assinaturas do Titular de CRI, nos termos do artigo 130, parágrafo 

2º da Lei das Sociedades por Ações. Presidente: Marcos Ribeiro do Valle Neto e Secretária: 

Patricia Thayane Ribeiro Moino. Assinaturas dos presentes: conforme Anexo I à presente Ata; 

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.; Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários. 

 

São Paulo, 1º de setembro de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Marcos Ribeiro do Valle Neto 

Presidente  

____________________________ 

Patricia Thayane Ribeiro Moino 

Secretária  
 

 

(As assinaturas seguem na próxima página.) 
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