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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 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 14 de maio de 2021. 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 14 de maio de 2021, às 15h, 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. 

 

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) a 

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

 

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida por  Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto 

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 
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parcela de amortização e juros das Debêntures com vencimento em 16/02/2021, 

16/03/2021 e 16/04/2021; (ii) do desenquadramento do Valor Mínimo da Garantia; (iii) 

da não entrega das Demonstrações Financeiras da Emissora, devidamente auditadas, 

referentes ao exercício findo em 31/12/2020; 2. Outros assuntos de interesse da 

comunhão dos Debenturistas; e, 3. Autorização para que a Emissora e o Agente 

Fiduciário possam: (a) praticar todos os atos necessários à realização, formalização, 

implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas na Assembleia 

Geral de Debenturistas; e (b) celebrar eventuais contratos, aditamentos, conforme o 

caso, e realizar todos os atos societários necessários à implementação das deliberações 

a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas. 

 

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, os Debenturistas, representando a 

unanimidade dos presentes, deliberaram pelo não vencimento antecipado das 

obrigações relativas às Debêntures, em razão do inadimplemento das parcela de 

amortização e juros das Debêntures com vencimento em 16/02/2021, 16/03/2021 e 

16/04/2021, concedendo um waiver à Emissora, até dia 14/06/2021, data em que a 

Emissora se comprometeu a liquidar: (i) as parcelas das Debêntures vencidas em 

16/02/2021, 16/03/2021, 16/04/2021 e 16/05/2021; e (ii) a fração de 4/12 (três doze 

avos) sobre as parcelas das Debêntures vencidas em 16/10/2019, 16/11/2019, 

16/12/2019, 16/04/2020, 16/05/2020 e 16/06/2020, conforme deliberado na 

Assembleia Geral de Debenturistas de 23/06/2020, devidamente rerratificada em 

15/07/2020. A partir da data da quitação, a Emissora se comprometeu a providenciar o 
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Relatório de Classificação de Risco devidamente renovado, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias corridos. Com relação à recomposição do Fundo de Liquidez, a Emissora 

se comprometeu a manter a proposta de recomposição de 1/7 (um sete avos) mensais, 

conforme deliberado em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 15/07/2021. 

 

7.2.  Com relação ao item “1.ii” da Ordem do dia, os Debenturistas, representando a 

unanimidade dos presentes, deliberaram pelo não vencimento antecipado das 

obrigações relativas às Debêntures em razão do desenquadramento do Valor Mínimo 

da Garantia, concedendo um waiver à Emissora com relação a este desenquadramento 

do Valor Mínimo da Garantia até 14/06/2021. Ficou acordado que com o pagamento 

das parcelas inadimplentes, conforme subitens “i” e “ii” do item 7.1. acima (“Pagamento 

Inadimplente”), o Saldo Devedor das Debêntures irá diminuir, sendo o valor da atual 

garantia cedida fiduciariamente passará a ser suficiente para atender ao Valor Mínimo 

da Garantia. Assim, caso o Valor Mínimo da Garantia continue desenquadrado após 

14/06/2021, a Emissora se comprometeu a apresentar novo(s) contrato(s) a ser(em) 

cedido(s) fiduciariamente, para análise e validação dos Debenturistas e do Agente 

Fiduciário.  
 

Em razão da concessão do waiver acima, os Debenturistas deliberaram que o Valor 

Mínimo da Garantia acordado no Instrumento Particular de Contrato de Cessão 

Fiduciária de Direitos e Outras Avenças, firmado em 14/02/2017 deverá ser regularizado 

até 14/06/2021, e desta forma, até esta data ou até o reenquadramento do Valor 

Mínimo da Garantia, o que ocorrer primeiro, não deverá ser verificado o seu 

enquadramento pelo Agente Fiduciário.  Os Debenturistas eximem o Agente Fiduciário 

da responsabilidade de verificação do valor da garantia de cessão fiduciária neste 

período, em que a garantia permanecerá desenquadrada. 
 

7.3. Com relação ao item “1.iii” da Ordem do dia, não foi necessário deliberação, já 

que em 28/04/2021 a Emissora apresentou as Demonstrações Financeiras do exercício 

findo em 31/12/2020, devidamente auditadas. 
 

7.4. 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 

Clicksign b679ab97-638f-4362-9f3c-463bf5a214e3



4 
 

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, 14 de maio de 2021. 

MESA: 
 
 

____________________________ 
Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto  

Presidente 
 
 

____________________________ 
Nivea Mary Yoshida  

Secretária 
 

AGENTE FIDUCIÁRIO: 
 
 
 

_______________________________________________________ 

Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Agente Fiduciário 
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Página de assinaturas da Ata da 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 

Infraestrutura e Construção S.A., realizada em 1ª Convocação em 14 de maio de 2021. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Agente Fiduciário 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A. 

Emissora 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Debenturista 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional IMA-B 

Debenturista 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Fundo de Investimento Multimercado Sculptor CP 

Debenturista 
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Assinaturas

Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto
Assinou como testemunha

Marcelo Figueiredo Ribeiro
Assinou como testemunha

Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto
Assinou

Edmond Chaker Farhat Junior
Assinou como parte

Roney de Almeida Júnior
Assinou como parte

Nivea Mary Yoshida
Assinou como parte

Log

18 mai 2021, 12:37:05 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-

fa15e098c0d1 criou este documento número b679ab97-638f-4362-9f3c-463bf5a214e3. Data

limite para assinatura do documento: 12 de junho de 2021 (20:11). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 mai 2021, 12:38:18 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-

fa15e098c0d1 adicionou à Lista de Assinatura:

affonsoneto@queluz.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto e CPF

115.503.287-00.

18 mai 2021, 12:38:28 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-

fa15e098c0d1 adicionou à Lista de Assinatura:

marcelo.figueiredo@bancoplural.com, para assinar como testemunha, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Figueiredo Ribeiro e CPF

154.536.227-09.

18 mai 2021, 12:38:38 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-

fa15e098c0d1 adicionou à Lista de Assinatura:

affonsoneto@queluz.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto e CPF 115.503.287-00.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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18 mai 2021, 12:38:47 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-

fa15e098c0d1 adicionou à Lista de Assinatura:

edmond@gruporioalto.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Edmond Chaker Farhat Junior e CPF 255.935.868-96.

18 mai 2021, 12:39:45 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-

fa15e098c0d1 adicionou à Lista de Assinatura:

roney@gruporioalto.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Roney de Almeida Júnior e CPF 338.631.668-92.

18 mai 2021, 12:39:53 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-

fa15e098c0d1 adicionou à Lista de Assinatura:

nivea@liminedtvm.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Nivea Mary Yoshida e CPF 270.550.798-10.

18 mai 2021, 12:40:05 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-

fa15e098c0d1 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 12

de junho de 2021 (20:11).

18 mai 2021, 13:31:29 Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto assinou como testemunha. Pontos de autenticação:

email affonsoneto@queluz.com.br (via token). CPF informado: 115.503.287-00. IP:

177.92.83.186. Componente de assinatura versão 1.109.5 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 mai 2021, 13:31:29 Affonso Grandmasson Ferreira Chaves Neto assinou. Pontos de autenticação: email

affonsoneto@queluz.com.br (via token). CPF informado: 115.503.287-00. IP: 177.92.83.186.

Componente de assinatura versão 1.109.5 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mai 2021, 14:44:47 Nivea Mary Yoshida assinou como parte. Pontos de autenticação: email

nivea@liminedtvm.com.br (via token). CPF informado: 270.550.798-10. IP: 191.8.186.99.

Componente de assinatura versão 1.109.5 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mai 2021, 17:42:05 Edmond Chaker Farhat Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: email

edmond@gruporioalto.com.br (via token). CPF informado: 255.935.868-96. IP: 177.75.21.202.

Componente de assinatura versão 1.109.5 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mai 2021, 17:45:15 Roney de Almeida Júnior assinou como parte. Pontos de autenticação: email

roney@gruporioalto.com.br (via token). CPF informado: 338.631.668-92. IP: 179.191.101.238.

Componente de assinatura versão 1.109.5 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mai 2021, 18:55:39 Marcelo Figueiredo Ribeiro assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

marcelo.figueiredo@bancoplural.com (via token). CPF informado: 154.536.227-09. IP:

177.12.45.221. Componente de assinatura versão 1.109.5 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 mai 2021, 18:55:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

b679ab97-638f-4362-9f3c-463bf5a214e3.

Hash do documento original (SHA256): 80fa46b42dfcbe4c5de821edf89d2e485a78f45d116fdbf2652a4b2e8a9538a4

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número b679ab97-638f-4362-9f3c-463bf5a214e3, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 18 de maio de 2021. Versão v1.2.1.
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