
HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS DA

683 SÉRIE DA 1.- EMISSÃO ON

HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.

REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 201.9

DATA E HORÁRIO: 03 de abril de 201-9, às i-O:30 horas. Local: na sede social da Habitasec

Securitizadora S.A. ("Emissora"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, Conjunto 92, Jd.

Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

MESA: Sr. Marcos Ribeiro do Valle Neto, Presidente e Analu Nogueira do Nascimento, Secretária

PRESENÇA: Titulares detentores dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 68a Série da Le

Emissão da Emissora, representando 85,80% (oitenta e cinco por cento e oitenta centésimos) dos

CRI em circulação ("Titulares dos CRl"), conforme assinaturas constantes na lista e presença;

VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TlTULos E VALoRES MoBtltÁRtos LTDA., na qualidade de agente

fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"), PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E

VENDA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 10.71,6.210/000L-34 ("Devedora"); e os representantes da

Emissora, ambos relacionados ao final desta Ata.

CONVOCAçÃO: Realizada em L4,1-5 e l-6 de abril de 201-9, nos termos do artigo 124 54s da Lei

6.404/76, e nos termos da cláusula 12.13 do Termo de Securitização.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) Declarar Vencimento Antecipado ou não em virtude de

descumprimentos pecuniários até a presente data, bem como a verificação sobre o registro do

Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária em garantia firmado em 23 de janeiro de 2019

objeto da assembleia geral de titulares de CRI ocorrida em 12 de dezembro de 20L8;

INSTALAçÃO DA ASSEMBLEIA: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário
/

+verificou o quórum e demais condiçöes para instalação da assemblei



DELIBERAçÖES:

A Emissora informa que todos os aditamentos foram assinados pelas partes, e conforme

informado pela Devedora, os mesmos encontram-se fase de registro, perante aos órgão

competentes na sede de todas as partes, quais sejam São Paulo/SP, Belém/PA, Fortaleza/CE,

tendo sido apresentada unicamente a prenotação do Aditamento do lnstrumento de Alienação

Fiduciária de lmóvel, realizado no l-s Ofício de Registro de lmóveis de Belém/PA anexo I da

presente Ata.

Após a apresentação de proposta pela Devedora pela manutenção para regularização do Fundo

de Liquidez al'ê t7 de maio de 2019, e regularização de todos os descumprimentos pecuniários

até a reabertura da presente Assembleia, acompanhada das cartas de crédito "Consórcio

Govesa", já contempladas, as quais totalizam aproximadamente RS 570.000,00 (quinhentos e

setenta mil reais), sendo que a Devedora afirmou que já possui mais outras cartas Consórcio

Govesa, ainda não contempladas, no montante aproximado de RS 3.430.000,00 (três milhöes

quatrocentos e trinta mil reais), em que a mesma se comprometeu a disponibilizar as cópias em

PDF na presente data a todos os Titulares de CRl, Agente Fiduciário e Securitizadora.

Diante ao exposto acima, os investidores representando 76,92% (setenta e seis por cento e

noventa e dois décimos), em razão das informaçöes prestadas nesta Assembleia as quais

necessitam ser analisadas pelas respectivas Diretorias dos Titulares dos CRl, deliberaram pela

suspensão da Assembleia até o dia 2'J. de maio de 2019. Por outro lado, os investidores

representando 8,98 % (oito por cento e noventa e oito décimos), votaram pela Não Suspensão

da presente Assembleia, e decretação do Vencimento Antecipado.

Dessa forma, considerando a quantidade majoritária votando pela suspensão da presente

Assembleia, fica a mesma suspensa, devendo ser reaberta às l-0h30 de 2l- de maio de 201-9.

Ressalte-se que o cumprimento da composição do Fundo de Liquidez, não exime a Devedora da

hipótese de Vencimento Antecipado pelo descumprimento das demais Obrigações Pecuniárias

até a data de reabertura.

O Agente Fiduciário alertou que a postergação do exercício do direito de Vencimento Antecipado

pelos lnvestidores poderá os expor a ainda mais riscos os quais não são possíveis de mensurar

nesta assembleia, sugerindo aos Titulares de CRI a tomada de decisão pelo

Antecipado da operação, frente a posição das garantias constituídas até a presente
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Consignou ainda que a tomada de decisão dos Titulares dos CRl, representados por seu gestor,

administrador ou procurador, conforme o caso, deva atender aos objetivos dos seus investidores

finais e de suas políticas e decisöes de investimento. O Agente Fiduciário não é responsável por

verificar se o gestor, administrador ou procurador dos Titulares dos CRl, ao tomarem as decisöes

nesta assembleia, observaram as orientações de seus investidores finais, uma vez que o

instrumento de mandato é genérico de amplos poderes.

DISPOSIçÖES FINAIS: Por fim os presentes autorizam a Emissora a encaminhar à Comissão de

Valores Mobiliários, a presente ata em forma sumária, com a omissão das assinaturas dos

lnvestidores, bem como a disponibilização da mesma no site do Agente Fiduciário na forma acima

descrita.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer

manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a

presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Os termos que não estejam expressamente definidos neste documento terão o significado a eles

atribuídos nos Documentos da Operação.

São Paulo, 03 de abril de 201-9

(o restante desta página foi deixado em branco propositalmente)
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PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE cERTIFIcADoS DE

Rrcreívrls lvoelLlÁnlos DA 68e sÉnr¡ oR re rvllssÃo DA HABITASEC sECURtIzADoRA s.A.

REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2019.

MESA

MARCOS RIBEIRO DO VALLE NETO

PRESIDENTE

vónrx DrsrRtBUtDoRA DE rirulos r

Agente Fiduci

ANALU NOGUEI NASCIMENTO
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Emissora
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Devedora

r-rÁRros lroR
de Jesus Souza



ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS

IMOBILIÁRIOS DA 683 SÉRIE DA 13 EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

REALIZADA EM27 DE FEVEREIRO DE 2019.

PRENOTAçAO DO 19 OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEF DE BELÉM, REFERENTE À AUTruNçÃO

noucrÁRlt oe lvóvel MENctoNADA NEsrA ATA
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DË R.ËGISTRS DE IMÓT/EIS . 1O OFÍCIO
Befé¡n-Pará-Brasil
cNPJiMF - A4J3"t.295t0tú I -0 l
Cleonrar Cameiro de Moura - CIficial Titular

I{ECIEO DE PROT. DE EXAME E, CALCULO DE EMOtr,UMEI{TO,S
Protocolo n" 3979

A¡>resentaute: Porto Qi"lality Ernpreendimentos, Compra e Venda de Imoveis I tdal'one: 9181167-6346

Natc{reza:Aditivo/Re-ratificaçErnail:ga!ry!@Prev.F',ntregn:24la4D0|9
I¡lüo¡'essado: Porto Quaiìty Empreendimentcs, Compra e Venda de Imoveis ï-tda

ClutorganÉel

Matrícula Re[acionada: 62994; 62995; 63051 ; Ëñ. CaJ; Ëe *q ä,; Lb ct€ e låä'ctt
Ilocilräeglto a¡¡resenfados: Requerirnento (originat). lnstrumento particular de , aditamento (copía sirnples), Ata da assenrhléia

geral 
" 

(copia sinrpies). 8¡ alteração conlratiral (copia , siurples). Contrato Social (copia e sirnples)

f. f,intn

10 Registro

Ç¿o que refbreSC

de cLlstas, averlação,e/ou
ï1() 1
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.PELO PRESÐNTE VËNHO RÐQUERÐR A RËCEPÇÃO DO TÍTIJLO OBJETO DESTE, SOMENTE PARA ËX,,\ME E
CALCULO DE CUSTAS. SEM ASStsGURAR A PRIORIÐADÐ PREVISTA NO AR'IICO 186 DA LETN" 6.015171

Belénr. Pd" t2104/2t19

6)#.¿.¿^t<t-¡+
Forto Quality Empreeridirireir.tos,_1ångr" e Venda de lmoveis Ltda

' 
AÈendente

/
-, ûES: Válidç süÌËente com assinatura do atendente

Atendimentc¡ a<r de 9:ûûh as 15:û0h
OU RETIRADA DO ÐOCUMÐNTO APRESENTË ESTE RECI.BO DF',
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