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RIO ALTO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO S.A. 
CNPJ/MF: 14.590.454/0001-74 

NIRE: 35.300.499.158 
 
 

Ata da Reabertura de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional 
Real e Fidejussória, em Serie Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Distribuição, da Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A., atual denominação da Rio Alto 
Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., realizada em 1ª Convocação em 23 de 
junho de 2020. 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 23 de junho de 2020, às 15:00 horas, de modo 

parcialmente digital, presencialmente na sede da Limine Trust Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), na Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila 

Olímpia, São Paulo- SP, e por meio de sistema eletrônico, a distância. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de debenturistas da 

totalidade das debêntures em circulação (“Debenturistas”), emitidas sob o “Instrumento 

Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para 

Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Rio Alto Infraestrutura e 

Construção S.A., atual denominação da Rio Alto Participações e Empreendimentos 

Imobiliários S.A.”, firmado em 16 de janeiro de 2018, conforme aditada em 21 de fevereiro 

de 2017, 19 de abril de 2018, 16 de outubro de 2018 e 08 de abril de 2019, “Debêntures”, 

“Emissão” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), nos termos da Cláusula 9.1.4 da 

Escritura e nos artigos 71, §2º e 124, §4º da Lei nº 6.404/76. 

 

3. PRESENÇA: Compareceram à assembleia geral de debenturistas: (i) os Debenturistas 

titulares de 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação; (ii) os representantes do 

Agente Fiduciário; e (iii) o(s) representante(s) da Emissora. 

 

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida por Marcelo Figueiredo Ribeiro e secretariada por 

Nivea Mary Yoshida. 
 

5. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: 1. Examinar e votar sobre o vencimento 

antecipado das obrigações relativas às Debêntures, em razão: (i) do inadimplemento das 

parcelas de amortização e juros das Debêntures com vencimento em 16/04/2020 e 
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16/05/2020, conforme acordado em AGD de 04/02/2020; (ii) da não celebração do 5º 

Aditamento à Escritura de Emissão, para refletir as alterações deliberadas na Assembleia 

Geral de Debenturistas realizada em 23/05/2019 (“AGD de 23/05/2019”);  2. A concessão de 

prorrogação dos prazos para o cumprimento das seguintes obrigações não pecuniárias: (i) 

entrega das Demonstrações Financeiras auditadas, encerradas em 31/12/2019; e (ii) entrega 

de novo Relatório de Classificação de Risco; 3. A substituição do Agente Fiduciário da 

Emissão; 4. Outros assuntos de interesse da comunhão dos Debenturistas; e, 5. A 

autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, 

adote e pratique todos os atos necessários para dar efeito às deliberações adotadas na AGD 

convocada por meio deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e 

formalização de aditamento à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações 

que venham a ser deliberadas através da AGD. 

 

6. ABERTURA: Inicialmente, a representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a 

eleição do(a) Presidente e do(a) Secretário(a) da Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), 

para, além de conduzir os trabalhos, lavrar a presente Ata. Após a eleição, foram abertos os 

trabalhos, tendo sido verificado pelo(a) Secretário(a) os pressupostos de quórum e 

convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas 

presentes, declarando o(a) Presidente instalada a presente AGD. Os representantes dos 

Debenturistas presentes declararam que possuem amplos poderes de representação, 

conforme documentos apresentados. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia. 

 

7. DELIBERAÇÕES: Os Debenturistas apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e 

após discussões: 
 

7.1. Com relação ao item “1.i” da Ordem do dia, a Emissora apresentou novo fluxo de 

pagamento das Debêntures, alterando a programação das parcelas inadimplentes vencidas 

em 16/10/2019, 16/11/2019 e 16/12/2019, das parcelas inadimplentes vencidas em 

16/04/2020, 16/05/2020 e 16/06/2020 e das parcelas a vencer em 16/07/2020 e 

16/08/2020, redistribuindo o percentual proporcional a esses vencimentos, nas parcelas 

com vencimento no ano de 2021. Os Debenturistas, representando a unanimidade dos 

presentes, deliberaram por: (a) não declarar o vencimento antecipado das Debêntures em 

razão do inadimplemento financeiro existente até esta data; (b) aprovaram a alteração do 

cronograma de pagamento de juros e amortização das Debêntures, permitindo o pagamento 
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de apenas a remuneração nas parcelas vincendas em 16/07/2020 e 16/08/2020, voltando a 

ocorrer o pagamento integral das parcelas posteriores, conforme quadro abaixo: 

 

Vencimento 
Percentual de 
Amortização 

Remuneração 

16/04/2019 0,3163% A apurar 

16/05/2019 0,3470% A apurar 

16/06/2019 0,2750% A apurar 

16/07/2019 0,3400% A apurar 

16/08/2019 0,2340% A apurar 

16/09/2019 0,2976% A apurar 

16/10/2019 1,512% A apurar 

16/11/2019 1,5100% A apurar 

16/12/2019 1,5750% A apurar 

16/01/2020 a 
16/06/2020 

2,5295% A apurar 

16/07/2020 a 
16/08/2020 

0,0000% A apurar 

16/09/2020 a 
16/12/2020 

2,5295% A apurar 

16/01/2021 a 
16/11/2021 

2,9511% A apurar 

16/12/2021 2,9509% A apurar 

16/01/2022 a 
16/12/2022 

2,5292% A apurar 

16/01/2023 2,5311% A apurar 

 

A somatória das parcelas inadimplentes vencidas em 16/10/2019, 16/11/2019 e 

16/12/2019, deverá ser liquidada mensalmente no ano de 2021, juntamente com as parcelas 

de juros e amortização do mês, na fração de 1/12 (um doze avos), incluindo os encargos de 

mora; e (c) aprovaram a recomposição do Fundo de Liquidez, na fração de 1/7 (um sete 

avos), nas mesmas datas de vencimento das parcelas de juros e amortização a serem 

liquidadas entre 16/06/2021 e 16/12/2021. 

 

7.2. Com relação ao item “1.ii” da Ordem do dia, a Emissora informou que o Sr. Sergio 

Guaraciaba Martins Reinas se recusa a assinar o 5º Aditamento à Escritura de Emissão, já 

que não possui mais qualquer vínculo com a Emissora e empresas do Grupo Rio Alto. Os 

Debenturistas, representando a unanimidade dos presentes, deliberaram por autorizar a 

retirada da garantia de fiança do Sr. Sergio Guaraciaba Martins Reinas do rol de garantias da 

Emissão, de maneira unilateral. 
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7.3. Com relação ao item “2.i” da Ordem do dia, não foi necessária deliberação, em razão 

de a Emissora ter cumprido com a entrega das Demonstrações Financeiras auditadas, 

encerradas em 31/12/2019. 
 

7.4. Com relação ao item “2.ii” da Ordem do dia, a Emissora informou que somente será 

possível providenciar a emissão do novo Relatório de Classificação de Risco, após a 

regularização dos inadimplementos pecuniários e recomposição do Fundo de Liquidez e do 

Valor Mínimo da Garantia.  Os Debenturistas, representando a unanimidade dos presentes, 

deliberaram por conceder o prazo de 90 (noventa) dias para que a Emissora entregue o novo 

Relatório de Classificação de Risco, contados da data do registro do aditamento pertinente 

às alterações desta AGD no cartório competente. 
 

7.5. Com relação ao item “3” da Ordem do dia, a Emissora e os Debenturistas 

demonstraram interesse em manter a Limine DTVM na função de Agente Fiduciário. A 

representante do Agente Fiduciário se comprometeu a avaliar a possibilidade de continuar 

na função de Agente Fiduciário, e informará à Emissora e aos Debenturistas posteriormente. 
 

7.6. Com relação ao item “4” da Ordem do dia, os Debenturistas aprovaram a substituição 

dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente através do Instrumento Particular de 

Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças, celebrado em 14.02.2017, de 

forma que passe a integrar a garantia, os direitos de crédito do(s) Contrato(s) de Empreitada 

a ser(em) celebrado(s) entre a Emissora e a Weg S.A., para construção dos parques de 

energia solar denominados Coremas, no montante suficiente para atender os percentuais 

da garantia, devendo a Emissora apresentar os Contratos de Empreitada e formalizar as 

cessões fiduciárias dos novos direitos creditórios no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

contados desta data.    
 

7.7. Ainda com relação ao item “4”, os Debenturistas, de forma unânime, deliberaram por 

formalizar as deliberações desta AGD através do 5º Aditamento à Escritura de Emissão, que 

estava pendente de assinatura do Sr. Sergio Guaraciaba Martins Reinas. Foi concedido o 

prazo de 30 (trinta) dias contados desta data, para que a Emissora formalize o novo 5º 

Aditamento à Escritura de Emissão e o entregue ao Agente Fiduciário devidamente 

registrado junto ao Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo/SP. Deverá ainda a 

Emissora providenciar os demais registros necessários, incluindo a JUCESP. 
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7.8. Os Debenturistas, de forma unânime, deliberaram por autorizar que a Emissora e o 

Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas possam: 

(a) adotar e praticar todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias à 

realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações descritas nos 

itens anteriores; (b) celebrar todos os contratos, aditamentos, conforme o caso, necessários 

para a implementação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, a 

possibilidade de celebração e formalização de aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária. 
 

8. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra para que os presentes se manifestassem e sem 

nenhuma manifestação, encerrou-se a AGD com a lavratura da presente ata que, após lida e 

achada conforme, foi assinada pelos presentes.  

 

São Paulo, 23 de junho de 2020. 

 

MESA: 
 
 
 

____________________________ 
Marcelo Figueiredo Ribeiro 

Presidente 

 
 
 

____________________________ 
Nivea Mary Yoshida  

Secretário(a)
  

 

AGENTE FIDUCIÁRIO: 

 
 

_______________________________________________________ 

Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Agente Fiduciário 
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