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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

AVISO AOS ACIONISTAS
ALTERAÇÃO DE ESCRITURADOR

A Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadei-
ro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista, CEP 01317-001, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 61.602.199/0001-
12, comunica que, a partir de 16 de setembro de 2019, o Banco Bradesco S/
A (“Bradesco”) passou a ser a instituição financeira depositária das ações
escriturais de emissão da Companhia, em substituição ao Itaú Unibanco S/A
(“Itaú”). Dessa forma, a partir da referida data, o atendimento aos titulares
das ações será realizado pela rede de agências do Bradesco, presente em
todo o território nacional. Sobre as ordens de transferência de ações (movi-
mentação de custódia) cujo bloqueio tenha sido efetuado pelo Itaú, sem
que o respectivo depósito tenha ocorrido, o referido banco repassará os
bloqueios para o Bradesco e estes permanecerão válidos até a respectiva
data de vencimento. Vale ressaltar que a presente mudança não implicará
qualquer alteração dos direitos conferidos às ações, inclusive dividendos,
eventuais remunerações de capital e eventuais pagamentos serão realiza-
dos na mesma conta corrente previamente indicada por cada acionista.

São Paulo, 25 de setembro de 2019
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

Produtos Alimentícios Orlândia S.A. 
Comércio e Indústria

CNPJ Nº 53.309.845/0001-20 - NIRE 35300036476
Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

30/04/2019 às 15 horas, na sede social. Presenças: Mais de 2/3 
do Capital Social, convocados pôr editais publicados do DOESP e 
no jornal Tribuna Ribeirão nos dias 10,11 e 12/04/2019. Direção dos 

Aprovaram: A) AGO: 1) As contas da Diretoria referentes ao exer-
cício encerrado em 31/10/2018, publicados no DOESP e no jornal  
Tribuna Ribeirão no dia 16/02/2019. 2) A destinação do lucro líquido 

-
do para conta de reservas de lucro. 3) O saldo total da conta de reser-

à -
ção. B) AGE: 1) O aumento do capital social para R$ 100.000.000.00 
com a utilização de R$-40.000.000.00 da conta de Reservas de 

-
te redação: Artigo 5º  

nominativas sem valor nominal e indivisíveis em relação à socieda-
de. Encerramento: Como nada mais. Jucesp nº 530.812/19-8 em 
sessão de 03/10/2019. Gisela 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/ME nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Edital de Convocação – Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os senhores titulares das debêntures (“Debentu-
ristas”) da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribui-
ção Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“Companhia” 
e “Debêntures”, respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 
14/05/2013 entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi duciário, repre-
sentando a comunhão dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), con-
forme aditada (“Escritura de Emissão”), a reunirem-se em assembleia 
geral de Debenturistas, em primeira convocação, no dia 28/10/2019, às 
11:00h (“Assembleia Geral de Debenturistas”), na sede da Compa-
nhia, localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, 
na Cidade de Salto-SP. Os Debenturistas deverão deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”): (a) Deliberação acerca da 
declaração, ou não, do vencimento antecipado das Debêntures, con-
forme cláusula 4.16.6 da Escritura de Emissão, tendo em vista o des-
cumprimento, pela Companhia, da obrigação de manter vigentes as 
apólices de seguros de nº 54-0775-31-0147701 e 54-775-31-0147703 
(“Apólices”), na forma disposta na cláusula 5.1 alínea “h” da Escritura 
de Emissão e cláusula 8.1 alíneas “c” e “z” do Contrato de Cessão Fidu-
ciária de Direitos Creditórios e Direitos Sobre Contas e Outras Aven-
ças celebrado em 14/05/2013, conforme aditado (“Contrato de Ces-
são Fiduciária”); e (b) Em caso de deliberação, no item acima, pela 
não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, deliberar 
acerca da concessão de prazo para que a Companhia cumpra com a 
obrigação de manter vigente as Apólices. Instruções Gerais: Os Deben-
turistas deverão se apresentar antes do horário indicado para início da 
Assembleia Geral de Debenturistas, com os seguintes documentos: (i) 
documento de identidade e extrato da respectiva conta das Debêntures 
aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição deposi-
tária; ou (ii) caso o Debenturista não possa estar presente à Assembleia 
Geral de Debenturistas, procuração com poderes específi cos para sua 
representação na assembleia, obedecidas as condições legais aplicá-
veis. Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os traba-
lhos da Assembleia Geral de Debenturistas, o instrumento de mandato 
pode, a critério do Debenturista, ser depositado na Companhia, prefe-
rencialmente, até 2 dias úteis antes da data prevista para a realização 
da Assembleia Geral de Debenturistas. Sem prejuízo e, em benefício do 
tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos compro-
batórios de sua representação para o e-mail: assembleias@pentagono-
trustee.com.br. São Paulo, 10/10/2019. Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários.  (11, 12 e 15/10/2019)

RB Capital Companhia de Securitização
Companhia Aberta - CNPJ/ME 02.773.542/0001-22 - NIRE 35.300.157.648

Edital de Convocação 
RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”) e Vórtx Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), na
qualidade, respectivamente, de emissora e agente fi duciário dos Certifi ca-
dos de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 12ª série da 1ª emissão de
CRA da Emissora (“Emissão”), nos termos do Termo de Securitização de
Direitos Creditórios do Agronegócio fi rmado em 25.10.2017 (“Termo de
Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução
CVM nº 600, de 01.08.2018 (“Instrução CVM 600”), convocam todos os ti-
tulares de CRA (“Titulares dos CRA”) a se reunirem em Assembleia Ge-
ral de Titulares dos CRA, que será realizada, em 1ª convocação, no
dia 31.10.2019, às 15:45 horas (“Assembleia”), na sede da Emissora, lo-
calizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi,
CEP 04538-132, na cidade de São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre as
seguintes matérias: (i) exame, discussão e votação das demonstrações fi -
nanceiras do Patrimônio Separado, apresentadas pela Emissora, acom-
panhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
social fi ndo em 30.09.2019, nos termos do artigo 22, inciso I da Instrução
CVM 600. (ii) a autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário prati-
carem todos os atos necessários para a efetivação do item acima. Ficam
os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º do arti-
go 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio
separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas automa-
ticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja instalada em
primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento de
quaisquer dos Titulares dos CRA. Quaisquer documentos e/ou informa-
ções relevantes relacionados à ordem do dia e que venham a ser obtidos
pela Emissora serão nesta data disponibilizados aos Titulares dos CRA,
para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Os termos
ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não defi nidos terão os signifi ca-
dos a eles atribuídos no Termo de Securitização. Os Titulares dos CRA
que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumen-
to de mandato, com poderes específi cos para representação na Assem-
bleia, nas instalações do Agente Fiduciário, situada na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, 2277, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP:
01452-000, com, pelo menos, 24 horas de antecedência da Assembleia e
também por meio do endereço eletrônico vxinforma@vortx.com.br. São
Paulo, 10.10.2019. RB Capital Companhia de Securitização, Vórtx Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Companhia de Habitação Popular 
de Campinas - COHAB/Campinas

CNPJ(MF) 46.044.871/0001-08
Extrato da Assembleia Geral Extraordinária

Aos nove dias do mês de Setembro de 2019, às 10h00, em sua sede
social, sita à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 – Parque Itália em Campinas,
realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Habitação
Popular de Campinas – COHAB/Campinas, presidida pelo senhor Maurilei
Pereira, na qualidade de representante da Acionista Majoritária – Prefeitura
Municipal de Campinas. Na oportunidade a Assembleia aprovou uma
remuneração aos membros do Conselho de Administração e aos membros 
efetivos do Conselho Fiscal da COHAB/Campinas, correspondente a 25%
(vinte e cinco) por cento, da que em média, for atribuída a cada Diretor da
Prefeitura, não podendo, esta remuneração, ultrapassar o valor de uma
reunião mensal. Essa remuneração somente é devida ao membro suplente
do Conselho Fiscal, quando este for convocado a comparecer e se fi zer
presente às reuniões, conforme registro em ata. A presente Ata foi
registrada, em sua íntegra, na Junta Comercial do Estado de São
Paulo – JUCESP, em 25/09/2019, sob o nº 511.225/19-2.

ETAP - Empresa 
Transmissora Agreste Potiguar S.A.

CNPJ/MF n° 25.224.629/0001-46 - NIRE n° 35.300.493.290
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

Aos 01/07/2019, às 15h, na sede da Companhia. Presença: Acionistas
representando a totalidade. Mesa: O Sr. José Luiz de Godoy Pereira presi-
diu a assembleia e o Sr. Enio Luigi Nucci Pereira para secretariá-lo. Delibe-
rações: Aprovar, as contas dos Administradores e as Demonstrações, re-
ferentes ao exercício social findo em 31/12/2018, incluindo o Parecer dos 
Auditores Independentes, publicados no DOESP e no Diário Comercial em  
15/05/2019. A Companhia apresentou no exercício social findo em
31/12/2018 lucro líquido de R$ 62.605.619,07, o qual, por decisão dos 
acionistas será destinado da seguinte forma: (a) Destinar R$ 2.095.200,00 
à conta de Reserva Legal, tendo em vista que o capital social da Compa-
nhia em 31/12/2018 era de R$ 10.481.000,00. (b) A Companhia não distri-
buirá dividendos mínimos obrigatórios, em função dessa distribuição ser 
incompatível com sua situação financeira, já que ela se encontra em fase
pré-operacional. (c) Considerando as deliberações acima “a” e “b”, destinar 
a conta Reserva de Lucros o valor de R$ 60.510.419,07 referentes ao
saldo do lucro líquido do exercício de 2018. Eleger os seguintes membros
do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a AGO
que aprovar as contas do exercício social a findar-se em 31/12/2021, con-
forme termos de posse anexos à presente  ata: Presidente do Conselho de
Administração: José Luiz de Godoy Pereira, RG n° 16.830.578 SSP/SP, 
CPF/MF n° 086.823.468-00, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Membro Titular: Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, RG n° 6.191.720-5 
IPF-RJ, CPF/MF n° 007.274.888-56. Membro Titular: Enio Luigi Nucci, 
RG n° 8.410.101-5 SSP/SP e CPF/MF n° 016.755.578-29. Não será remu-
neração para os membros do conselho de administração e Diretoria da 
Companhia para o exercício de 2019. Nada mais a ser tratado. Mesa: José
Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Paulo Roberto de Godoy Pereira - Se-
cretário. JUCESP nº 484.109/19-4 em 11/09/2019. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

LAM VIAS PARTICIPAÇÕES
E CONCESSÕES S.A. 

CNPJ/MF Nº. 29.206.383/0001-30  - NIRE Nº. 3530051100-0
COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de setembro de 2019, às 08h30, na 
sede da Lam Vias Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), loca-
lizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 2, Vila 
Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a 
maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. 
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki e 
o Sr. Sami Farah Junior, como secretário. 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar 
conhecimento da renúncia do Sr. LEONARDO COUTO VIANNA ao cargo 
de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição do 
Sr. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO ao cargo de Diretor Pre-
sidente da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, 
após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros pre-
sentes e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 
17, inciso (a) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) Tomar co-
nhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. LEONARDO COU-
TO VIANNA ao cargo de Diretor Presidente, agradecendo ao mesmo pe-
los relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referi-
da função; e (ii) Aprovar a eleição de EDUARDO SIQUEIRA MORAES 
CAMARGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, com endereço profi s-
sional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP, com mandato até 21/11/19, devendo o mesmo permanecer 
em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito 
aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 
147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 e alterações posteriores e conse-
quentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei 
que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de 
Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Compa-
nhia. Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Compa-
nhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores: 1. Diretor Presiden-
te: EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO, brasileiro, casado sob o 
regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 
148.195.698-13, eleito na presente data; e 2. Diretor sem designação es-
pecífi ca: SAMI FARAH JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de co-
munhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identida-
de RG nº. 5.960.916-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 
707.509.208-15, eleito na Reunião do Conselho de Administração realiza-
da em 07 de dezembro de 2018, às 13h30; ambos com endereço profi s-
sional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP e com mandato até 21/11/19, devendo os mesmos perma-
necerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 6. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, la-
vrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos 
membros da mesa e por todos os presentes. São Paulo/SP, 04 de setem-
bro de 2019. Assinaturas: Paulo Yukio Fukuzaki, Presidente da Mesa e, 
Sami Farah Junior, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna; 
e (2) Paulo Yukio Fukuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el do original 
lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Adminis-
tração nº. 01, às folhas 11 e 12. Paulo Yukio Fukuzaki - Presidente da 
Mesa, Sami Farah Junior - Secretário. JUCESP nº 532.400/19-7 em 
08.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Riba Share Tecnologia S.A.
CNPJ em Constituição 

Ata de Assembleia Geral de Constituição
Aos 18/09/2018, às 10h00, na Rua Francisca Emília, nº 82, Térreo/Sala 
01, São Paulo-SP. Presença e Convocação: (a) Fernando Andrade de 
Oliveira Freitas, e (b) Riba Brasil Indústria e Comércio Eireli, represen-
tada por Island Faria Costa. Mesa: Fernando Andrade de Oliveira Freitas 
– Presidente; George Leandro Luna Bonfi m – Secretário. Deliberações da 
Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: (a) O Sr. Presi-
dente informou aos presentes que a presente Assembleia tinha por fi nali-
dade a constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, cuja 
denominação será “Riba Share Tecnologia S.A.” sendo o capital social da 
Companhia de R$ 1.000,00, dividido em 100.000 ações, todas ordinárias 
nominativas e com valor nominal de R$ 0,01 cada ação, considerando para 
tanto a integralização do mínimo legal de 10% do capital social da Com-
panhia, conforme deliberação constante no artigo 80, inciso II e III, da Lei 
nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”). Tal proposta foi aprovada pela unanimidade 
dos Acionistas, ora subscritores, presentes. (b) A seguir o Sr. Presidente 
apresentou o modelo do Estatuto Social e dos boletins de subscrição da 
Companhia, os quais foram lidos e aprovados por unanimidade por todos 
os Acionistas, anexo na forma do Anexo A (Estatuto Social) e Anexos B 
e C (Boletins de Subscrição) à presente ata. (c) Constatada a observância 
de todas as formalidades legais, o Sr. Presidente declarou defi nitivamente 
constituída a Companhia para todos os efeitos de direito, determinando 
que (c) Constatada a observância de todas as formalidades legais, o Sr. 
Presidente declarou defi nitivamente constituída a Companhia para todos 
os efeitos de direito, determinando que se procedesse em seguida a elei-
ção de sua Diretoria, na forma do Estatuto Social ora apresentado. (d) 
Ato contínuo, foi eleito por unanimidade como Diretor Presidente o Fer-
nando Andrade de Oliveira Freitas, já qualifi cado acima, para o mandato 
de 2 anos. (e) O Diretor Presidente ora eleito tomará posse de seu cargo 
mediante a aposição de sua assinatura em termo a ser lavrado em livro 
próprio, tendo o referido mandato de 2 anos início em 18/09/2018 e tér-
mino em 17/09/2020. O Diretor Presidente declarara, mesmo antes da sua 
eleição, que está ciente dos requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das 
S.A., e assina o respectivo instrumento na qualidade de Presidente da 
Assembléia e Diretor Presidente eleito pelos Acionistas da Companhia, na 
forma do Anexo D (Termo de Posse do Diretor Presidente). (f) Também foi 
eleito, por unanimidade como Diretor Financeiro o Island Faria Costa, já 
qualifi cado acima, para o mandato de 2 anos. (g) O Diretor Financeiro ora 
eleito tomará posse de seu cargo mediante a aposição de sua assinatura 
em termo a ser lavrado em livro próprio, tendo o referido mandato de 2 
anos início em 18/09/2018 e término em 17/09/2020. O Diretor Presidente 
declarara, mesmo antes da sua eleição, que está ciente dos requisitos 
previstos no Artigo 147 da Lei das S.A., e assina o respectivo instrumento 
na qualidade de Presidente da Assembléia e Diretor Presidente eleito 
pelos Acionistas da Companhia, na forma do Anexo E (Termo de Posse 
do Diretor Financeiro). (h) Por último, e por orientação do Sr. Presidente, os 
presentes autorizaram a realização e confecção de todos e quaisquer atos 
e/ou documentos necessários à implementação do ora deliberado. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo 
lavrada a presente Ata. São Paulo, 18/09/2018. Assinaturas: Fernando 
Andrade de Oliveira Freitas – Presidente; George Leandro Luna Bonfi m 
– Secretário. JUCESP – Certifi co o registro sob o NIRE 35.300.522.907 
em 11/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Agropecuária Santa Silvia S.A.
CNPJ/MF n° 04.981.577/0001-82 - NIRE 35.300.094.085

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/09/2019
Data, Hora e Local: Aos 30/09/2019 às 10h, na sede social da 
Agropecuária Santa Silvia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de
São Paulo/SP, na Rua Groenlândia, 1.611, sala 4, Jardim América, CEP
01434-100. Presença: Presentes os acionistas da Companhia
representando mais do que 99,90% do capital social votante, conforme
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação e 
Publicações: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 19, 20 
e 21/09/2019 do DOESP e do DCI, nos termos do artigo 124 da Lei n° 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), sendo que, em função do DCI
ter deixado de circular no dia 23/09/2019, além do DOESP, a Companhia 
passará a fazer suas publicações no Diário de Notícias, divulgando esta
informação aos acionistas, por meio de Acionistas, de acordo com o artigo 
289, §3º da Lei das S.A. Mesa: A Assembleia Geral foi presidida pela Sra.
Solange Jubran e secretariada pelo Dr. Marcelo Trussardi Paolini. Ordem
do Dia: (i) avaliação da proposta de aumento de capital da Companhia, no 
valor de até R$ 24.500.000,00, a ser parcialmente integralizada mediante 
capitalização de créditos oriundos de empréstimos feitos pela acionista
Jubran Engenharia S.A., e, caso aprovada; (ii) abertura do prazo de 60
dias, após a publicação da ata desta Assembleia, para que os acionistas
da Companhia exerçam, ou não, o seu direito de preferência para
subscrição do aumento de capital. Deliberações: Após exame e discussão,
os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos: (i)
considerando que o capital social de R$ 19.500.000,00 se encontra
totalmente integralizado, os acionistas decidiram aprovar a proposta de
aumento de capital da Companhia, em até R$ 24.500.000,00, resultando 
em capital social de até R$ 44.000.000,00, com o preço de emissão fixado 
com base no critério disposto no artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das S.A.,
que foi reputado como o mais justo, em vista do investimento realizado
pela Companhia em suas terras, e levando em conta o artigo 13 da mesma
Lei das S.A., contemplando a emissão de novas ações, com manutenção 
das espécies e classes existentes, nos termos do artigo 171, §1º, b, da Lei 
das S.A., resultando em um valor de integralização de R$ 0,49 por ação a 
ser subscrita, com base no balancete patrimonial da Companhia de
31/08/2019, a ser parcialmente integralizado mediante a capitalização de
créditos oriundos de empréstimos feitos pela acionista “Jubran Engenharia
S.A.”, à Companhia, no valor de R$ 18.000.000,00, e aporte adicional de 
até R$ 6.500.000,00, por todos os acionistas, proporcionalmente à 
participação no capital social atual; e (ii) determinar a abertura do prazo de 
60 dias, após a publicação desta Assembleia, para que os acionistas da 
Companhia exerçam, ou não, o seu direito de preferência para subscrição
deste aumento de capital, na proporção de sua participação no capital 
social, quando será convocada nova Assembleia com o escopo de
homologar o aumento de capital ora proposto, conforme subscrições a 
serem feitas pelos acionistas, ou eventuais cessões do direito de
subscrição. Acionistas Presentes: Jubran Engenharia S.A. (p.p. Solange 
Rapp Jubran), Solange Rapp Jubran, Mônica Jubran Chapchap (p.p. 
Solange Rapp Jubran), Renata Jubran (p.p. Solange Rapp Jubran), 
Simone Jubran (p.p. Solange Rapp Jubran), Flávia Jubran (p.p. Solange 
Rapp Jubran), Samir Jubran Júnior, Mariana Jubran (p.p. Solange Rapp 
Jubran) e Sandra Regina Ruffalo (p.p. Solange Rapp Jubran).
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais
havendo a ser a tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. São Paulo, 30/09/19. A presente é cópia 
fiel de Ata lavrada em livro próprio. Mesa: Solange Rapp Jubran - 
Presidente da Mesa; MarceloTrussardi Paolini - Secretário. JUCESP nº
533.384/19-9 em 08/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Edital de Convocação 
RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”) e Vórtx Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qua-
lidade, respectivamente, de emissora e agente fi duciário dos Certifi cados
de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 7ª série da 1ª emissão de CRA
da Emissora (“Emissão”), nos termos do Termo de Securitização de Direi-
tos Creditórios do Agronegócio fi rmado em 12 de abril de 2016 (“Termo de
Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução
CVM nº 600, de 01.08.2018 (“Instrução CVM 600”),  convocam todos os ti-
tulares de CRA (“Titulares dos CRA”) a se reunirem em Assembleia Geral
de Titulares dos CRA, que será realizada, em primeira convocação, no
dia 31.10.2019, às 15:15 horas (“Assembleia”), na sede da Emissora, lo-
calizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi,
CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de
deliberar sobre as seguintes matérias:  (i) exame, discussão e votação das
demonstrações fi nanceiras do Patrimônio Separado, apresentadas pela
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relati-
vos ao exercício social fi ndo em 30.09.2019, nos termos do artigo 22, inci-
so I da Instrução CVM 600. (ii) a autorização para a Emissora e o Agente
Fiduciário praticarem todos os atos necessários para a efetivação do item
acima. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos
do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis
do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser conside-
radas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja
instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não compa-
recimento de quaisquer dos Titulares dos CRA. Quaisquer documentos e/
ou informações relevantes relacionados à ordem do dia e que venham a
ser obtidos pela Emissora serão nesta data disponibilizados aos Titulares
dos CRA, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Os
termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não defi nidos terão os
signifi cados a eles atribuídos no Termo de Securitização. Os Titulares dos
CRA que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o ins-
trumento de mandato, com poderes específi cos para representação na As-
sembleia, nas instalações do Agente Fiduciário, situada na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, 2277, 2° andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP:
01452-000, com, pelo menos, 24 horas de antecedência da Assembleia
e também por meio do endereço eletrônico vxinforma@vortx.com.br. São
Paulo, 10.10.2019. RB Capital Companhia de Securitização, Vórtx Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 02:47:05.


