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TRUE SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 

NIRE 35.300.444.957 
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 262ª SÉRIE DA  

1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A. 
 

REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 de setembro de 2020, às 11h00min, de forma 
exclusivamente eletrônica, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, coordenada 
pela TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissora” ou “Securitizadora”), com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova 
Conceição, CEP 04506-000. 
 
2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos titulares de 100% 
(cem por cento) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 262ª Série da 1ª Emissão da Emissora 
em circulação (“Titulares dos CRI”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do item 14.5.2, 
do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
262ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”). 

 
3. PRESENÇA: Presentes os representantes (i) dos Titulares dos CRI; (ii) da SLW 
CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 
04530-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.657.675/0001-86, na qualidade de agente fiduciário da 
Emissão (“Agente Fiduciário” ou “SLW”); (iii) da Emissora; e (iv) da LOTE 05 
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, 12º andar, CEP 01452-
000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.118.230/0001-52 (“Devedora”). 
 
4. MESA: Presidente: Bruno Ricardo Mancini Rovella. Secretário: Gabriel Takashi Maeda. 
 
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 
 
(i) a prorrogação do prazo de apresentação do TVO do empreendimento Residencial Itahyê 2, cujo 
prazo previsto na Cláusula 6.1, do Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em 
Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, Para Colocação 
Privada, da Lote 05 Desenvolvimento Urbano S.A. (“Escritura de Emissão de Debêntures”), era até o 
dia 30/06/2020, passando o novo prazo para a apresentação a ser até o dia 31/10/2020; 
 
(ii) a substituição da SLW pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 
10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Novo 
Agente Fiduciário” ou “Planner”), tendo em vista o Comunicado de Renúncia enviado pela SLW à 
Emissora no dia 16/07/2020, conforme anexo I à presente ata (“Anexo I”); e 
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(iii) a autorização para que a Devedora, a Emissora e o Agente Fiduciário tomem todas as providências 
necessárias para viabilizar as referidas deliberações, incluindo a formalização dos aditamentos aos 
Documentos da Operação, às exclusivas expensas da Devedora. 

 
6. DELIBERAÇÕES: Os Titulares dos CRI aprovaram na íntegra, sem quaisquer ressalvas, as 
matérias descritas na Ordem do Dia acima. 
 
6.1. 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 qualquer responsabilidade em relação às deliberações desta Assembleia. 
 
6.2. Os termos utilizados nesta Assembleia que não estiverem aqui definidos têm o significado que 
lhes foi atribuído nos Documentos da Operação. 
 
6.3. Os presentes autorizam a Emissora a encaminhar à Comissão de Valores Mobiliários a presente 
ata em forma sumária, com a omissão da qualificação e assinatura dos Titulares dos CRI, sendo 
dispensada, neste ato, sua publicação em jornal de grande circulação. 
 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da 
palavra, a assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por todos 
assinada de forma eletrônica, em atenção ao disposto no item 1 acima. 
 

São Paulo, 02 de setembro de 2020. 
 
 

______________________________ 
Bruno Ricardo Mancini Rovella 

______________________________  
Gabriel Takashi Maeda 

Presidente Secretário 
 

[O restante da página foi deixado intencionalmente em branco.] 
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(Página de Assinatura 1/2 da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos CRI da 262ª 
Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A., realizada em 02 de setembro de 2020) 

 
 

TRUE SECURITIZADORA S.A. 
Securitizadora 

 
   
   

Nome: Bruno Ricardo Mancini Rovella  Nome: Rodrigo Vinicius dos Santos 
Cargo: Procurador   Cargo: Procurador 

 
 
 
 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. 
Agente Fiduciário 

 
   
   

Nome: Douglas Constantino Ferreira  Nome: Peter Thomas Grumbaum Weiss 
Cargo: Diretor   Cargo: Diretor 

 
 
 

 
LOTE 05 DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 

Devedora 
 

   
   

Nome: Arthur Matarazzo Braga  Nome: Astério Vaz Safatle 
Cargo: Sócio Diretor  Cargo: Sócio Diretor 

 
 

 
  

DocuSign Envelope ID: 62A06C1E-B6DF-4CDE-B1ED-F22BFA3DC9A3



 
 

 
 

 4/6 
 

 

 

 
(Página de Assinatura 2/2 da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos CRI da 262ª 
Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A., realizada em 02 de setembro de 2020) 

 
 

 
- Titulares dos CRI: 
 
 
 
 

OURINVEST JPP FII - FII, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 26.091.656/0001-50, 
por sua gestora, JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 13.516.035/0001-20. 
Nome: Iago Whately                         
Cargo: Procurador 

 
 
 
    ____________________________________________________________________________ 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.791.386/0001-68, 

por sua gestora, OUROINVEST ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 01.034.817/0001-43. 

Nome: Daniel Ponczyk 
Cargo: Procurador/Diretor 

 
 
 
 

DANIEL CAPELO PINHEIRO,  
inscrito no CPF/ME sob o nº 263.388.448-27.  
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(Anexo I da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos CRI da 262ª Série da 1ª Emissão 
da True Securitizadora S.A., realizada em 02 de setembro de 2020) 
 

COMUNICADO DE RENÚNCIA DA SLW 
 
 

BC Correio 057370001.L
UIZ 

26/06/2020 
21:09 

 

Tipo: Comunicado Número: 120050602 

De: DEORF Enviado por: DEORF.JOSIVAN Enviado em: 26/06/2020 17:29:05 Para: GERAL 

Assunto: COMUNICADO Nº 35.863 

 

 
 

COMUNICADO Nº 35.863, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 

Divulga Declaração de Propósito de responsabilidade da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 

Divulgamos, abaixo, inteiro teor da Declaração de Propósito publicada no jornal (nome do jornal), nos 
dias (data por extenso). 

 

"Divulgamos, abaixo, inteiro teor da Declaração de Propósito publicada no jornal Valor Econômico, nos 
dias 25 e 26 de junho de 2020. 

 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

(Cancelamento da Autorização para Funcionamento) 

 

A SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 50.657.675/0001-86; 

 

I – DECLARA sua intenção de alterar o contrato social, modificando o seu objeto social, deixando de 
atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não realizando, em 
decorrência, operações privativas de instituição sujeita à autorização do Banco Central do Brasil; 

 

II – ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação, por 
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o declarante pode, na forma 
da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
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Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) 

 

Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o número do processo mencionado 
abaixo. 

Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB 

Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf 
mencionado abaixo 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência Técnica em São Paulo - I (GTSP1). 

Av. Paulista, nº 1804 – 5º andar – São Paulo-SP. CEP 01310-922. Processo nº 177116 

São Paulo, 23 de junho de 2020." 

José Reynaldo de Almeida Furlani 

Chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro. 

José Reynaldo de Almeida Furlani 

Chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro
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