QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022

Companhia Copale de Administração,
Comércio e Indústria
CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10 – Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos referentes
ao Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, do exercício social findo em 31/12/2021. São Paulo, 29 de abril de
(03, 04 e 05/05/2022)
2022. A Diretoria.

RV Administração e Participações S/A
CNPJ/MF nº 04.465.986/0001-26 – NIRE 35.300.185.064
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da RV Administração e Participações S/A (“Companhia”) para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação no
dia 11 de maio de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, situada na Capital do Estado de
São Paulo, na Alameda dos Aicás, 491, conjunto 91, Indianópolis – CEP 04086-001 (“Assembleias”),
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A título de Assembleia Geral Ordinária o seguinte: A)
Relativamente ao exercício de 2021, deliberar sobre as contas dos administradores e demonstrações
financeiras; e, outorga de quitação aos administradores. B) Eleição de Diretor Presidente e diretor
Vice-Presidente da Companhia. A título de Assembleia Geral Extraordinária o seguinte: A) Relativamente
ao exercício de 2020 e demais exercícios anteriores, deliberar sobre as contas dos administradores e
demonstrações financeiras; e, outorga de quitação aos administradores. São Paulo, 02 de maio de 2022.
Diretora Presidente.
(03, 04 e 05/05/2022)

SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S.A.
NIRE 35.300.471.270 - CNPJ/MF 43.677.822/0001-14
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2022
Data, horário e local: Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2022, às 11 horas, na sede da Companhia, na Avenida
Friedrich Von Voith, nº 1.831, Galpão 9, Parque das Nações, CEP 02995-000, no município de São Paulo, Estado de São
Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo
124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. Composição da mesa: Presidente:
Michel Matilde de Novaes, Secretário: Emil Beyruti. Ordem do dia: (i) Leitura, discussão e votação das contas da
administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2021; (ii) Destinação do resultado do exercício; e (iii) Outros assuntos de interesse geral. Deliberações: Abertos os
trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura da ordem do dia. Dando início às
deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, o Sr. Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, em especial as demonstrações
financeiras e o balanço patrimonial, foram publicados no jornal O DIA SP, fl. 10, nas versões impressa e digital (disponível
em: https://www.jornalodiasp.com.br/wp-content/uploads/2022/04/jornal2104-pags-certificadas.pdf), ambos veiculados na
edição do dia 21 e 22 de abril de 2022. Após leitura dos documentos, os acionistas decidiram aprová-los por unanimidade,
ratificando todos os atos praticados pela administração. Quanto ao item (ii), os acionistas decidiram que, do lucro líquido
apurado no resultado do exercício de 2021, no montante de R$ 5.355.420,47 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco
mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), R$2.889.347,69 (dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil,
trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) foram distribuídos aos acionistas e o restante destinado à
conta de Reserva de Lucros. Por fim, quanto ao item (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de interesse geral”, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr.
Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que depois de redigida, foi lida e
aprovada por todos os presentes. “A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio”. Michel Matilde de Novaes Presidente, Emil Beyruti - Secretário.Acionistas: Epah - Empresa Paulista de Asfalto Ltda. Emil Beyruti, Michel Matilde
de Novaes; Emabe Empreendimentos e Participações - Eireli - Emil Beyruti. JUCESP nº 220.031/22-8 em 03/05/2022.
Gisela Simiema Ceschin.

FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 66.806.555/0001-33 - NIRE 35.300.471.121
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022
Data, horário e local: Aos dezenove dias do mês de abril de 2022, às 11:00h horas, na sede da Companhia, na Avenida
Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 5º andar, conjunto “Norte”, Condomínio Comercial Villa Lobos, Alto de Pinheiros, CEP: 05477903, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social.
Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos
acionistas. Composição da mesa: Presidente: Marco Antonio Salvoni, Secretário: Marco Antonio Beiruty. Ordem do
dia: (i) Leitura, discussão e votação das contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial,
relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Destinação do resultado do exercício; e (iii) Outros
assuntos de interesse geral. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que
procedesse à leitura da ordem do dia. Dando início às deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, o Sr.
Presidente esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2021, em especial as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, foram publicados no jornal O DIA
SP, fl. 07, nas versões impressa e digital (disponível em: https://www.jornalodiasp.com.br/wp-content/uploads/2022/04/
jornal1904-pags-certificadas.pdf), ambos veiculados na edição do dia 19 de abril de 2022. Após leitura dos documentos, os
acionistas decidiram aprová-los por unanimidade, ratificando todos os atos praticados pela administração. Quanto ao item
(ii), os acionistas decidiram que o lucro líquido apurado no resultado do exercício de 2021, no montante de R$ 35.201.482,34
(trinta e cinco milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), será destinado à
conta de Reserva de Lucros. Por fim, quanto ao item (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de interesse geral”, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr.
Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que depois de redigida, foi lida e
aprovada por todos os presentes. “A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio”. Marco Antonio Salvoni Presidente, Marco Antonio Beiruty -Secretário. Acionistas: Turita Participações Ltda. Marco Antonio Salvoni, Marco
Antonio Beiruty; Mgm Locações Ltda. Marco Antonio Salvoni, Marco Antonio Beiruty. JUCESP nº 216.138/22-0 em
28/04/2022. Gisela Simiema Ceschin.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Granel Química LTDA.
CNPJ nº 44.983.435/0001-79
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020,
permanecendo à disposição para quaisquer informações.
São Paulo, 03 de Maio de 2022
BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Despesas pagas antecipadamente
Outras contas a receber
Estoque
Total do ativo circulante
Não circulante
Investimento em Aplic. Financeira
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

31/12/2021
Controladora

31/12/2021
31/12/2020
Consolidado Controladora

99
18.523
38.208
651
1.921
387
2.000
61.789

568
18.523
38.208
990
1.922
405
2.000
62.616

38
14.304
17.953
85
1.743
479
2.588
37.190

287
306
11.548
575.268
1.340
588.749
650.538

287
306
580.476
5.585
586.654
649.270

357
10.174
547.335
1.155
559.021
596.211

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2020
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Controladora Consolidado Controladora
49.834
50.525
Lucro antes dos impostos
20.975
Ajustes para reconc. do lucro líquido do
exercício com o caixa prov. das atividades
operacionais
29.198
29.404
24.328
Depreciação e Amortização
10.119
10.119
Valor residual de ativo imobilizado baixado
1
(1.513)
Equivalência patrimonial
(1.033)
4.600
4.600
Previsão demandas judiciais
(286)
10.703
10.703
Juros sobre empréstimos
16.222
102.941
105.351
60.207
Redução (aumento) nas contas do ativo
(287)
(287)
Aplicação Financeira
(4.219)
(4.219)
Contas a receber dos clientes
(10.841)
(566)
(97)
Impostos a recuperar
2.237
(178)
(176)
Despesas pagas antecipadamente
(459)
(20.255)
(20.255)
Partes relacionadas
45.084
51
51
Depósitos judiciais
84
92
74
Outras contas a receber
584
588
588
Estoque
(1.900)
Aumento (redução) nas contas do passivo
(830)
(854)
(4.951)
Fornecedores
4.534
4.560
Obrigações trabalhistas a pagar
(1.392)
(8.101)
(9.423)
Impostos e contribuições a recolher
(2.298)
(6.958)
(6.958)
Partes relacionadas
(1.514)
(1.412)
(2.733)
Outras contas a pagar
(7.827)
Caixa líquido proveniente das atividades
65.400
65.622
operacionais
77.014
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
(67.111)
(67.517)
(98.702)
Aquisições de bens do imobilizado
Recebimento na venda de terminais
(185)
(185)
Aquisições de bens do intangível
(1.004)
Caixa aplicado nas atividades de
(67.296)
(67.702)
investimentos
(99.706)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamento
65.135
65.135
Captação de empréstimos
32.500
(52.644)
(52.644)
Pagamento de principal
(7.479)
(10.534)
(10.534)
Pagamento de juros
(2.342)
Caixa aplicado das ativ. de financiamentos
1.957
1.957
22.679
Redução no caixa e equiv. de caixas
61
(123)
(13)
38
691
Saldo de caixa e equiv. no início do exercício
51
99
568
Saldo de caixa e equiv. no final do exercício
38
Redução no caixa e equiv. de caixa
61
(123)
(13)

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
Consolidado Passivo
Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Circulante
36.792
45.506
45.506
36.792
691 Empréstimos
8.153
8.179
8.983
9.033
14.304 Fornecedores
11.193
11.219
6.659
6.659
17.953 Obrigações trabalhistas a pagar
8.231
8.232
9.422
9.954
893 Impostos e contribuições a recolher
540
540
662
662
1.746 Partes relacionadas
3.211
3.211
863
863
479 Outras contas a pagar
2.588 Total do passivo circulante
76.834
76.887
63.963
63.381
38.654 Não circulante
108.980
112.926
112.926
Empréstimos
108.980
5.531
5.531
12.367
12.367
- Partes relacionadas
7.114
7.114
2.514
2.615
357 Provisão para demandas judiciais
13.886
13.886
7.717
7.717
- IRPJ e CSLL diferidos
15.683
15.683
14.450
14.450
552.483 Juros sobre o capital próprio
5.400 Outras contas a pagar
2.673
1.352
6.433
6.433
558.240 Total do passivo não circulante
157.813
156.492
152.562
152.461
596.894 Patrimônio líquido
211.145
225.595
225.595
Capital social
211.145
7.630
7.630
Reserva de incentivos fiscais/ Mais Valia
7.524
7.524
Reserva de lucros
182.666
182.666
161.700
161.700
31/12/2020
Total do patrimônio líquido
415.891
415.891
380.369
380.369
Consolidado
Total do passivo e patrimônio líquido
650.538
649.270
596.211
596.894
21.471
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2020
Controladora Consolidado Controladora Consolidado
24.424
216.226
219.232
Receita operacional líquida
196.954
199.282
1
(121.078)
(121.863)
Custo dos serviços prestados
(113.487)
(114.605)
- Lucro bruto
95.148
97.369
84.677
83.467
(286) Receitas (despesas) operacionais:
16.222 Administrativas e comerciais
(45.486)
(45.586)
(42.106)
(42.182)
61.832 Outras receitas operacionais líquidas
8.121
8.222
(696)
(289)
1.513
Resultado de equivalência patrimonial
1.033
(35.852)
(37.364)
(42.471)
(41.769)
(10.841) Resultado antes das rec. e despesas
1.785 financeiras
59.296
60.005
42.206
41.698
(459) Resultado financeiro, líquido
8.531
8.531
8.324
8.324
45.084 Receitas financeiras
(17.993)
(18.011)
(29.047)
(29.059)
84 Despesas financeiras
(9.462)
(9.480)
(20.735)
(20.723)
633
49.834
50.525
21.471
20.975
(1.900) Lucro antes do IRPJ e CSLL
IRPJ e CSLL sobre o lucro:
(6.170)
(6.170)
IRPJ
e
CSLL
diferido
(1.391)
(1.391)
(5.094)
(4.142)
(4.833)
(496)
(1.695) IRPJ e CSLL corrente
(10.312)
(11.003)
(1.391)
(1.887)
(2.370)
Lucro líquido do exercício
39.522
39.522
19.584
19.584
(1.514)
Lucro básico e diluído por lote de 1.000
(7.247)
175,20
175,20
92,80
92,80
quotas (em reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 78.298
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reserva de
(100.482)
Capital incentivos fiscais/ Reserva de
social
Mais Valia
lucros
Total
(1.004)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
196.100
6.040
159.054
361.194
Aumento de capital
15.045
15.045
(101.486)
Lucro líquido do exercício
19.584
19.584
Mais-Valia - Investimento
1.484
62
1.546
32.500
Juros sobre o capital próprio
(17.000)
(17.000)
(7.479) Saldos em 31 de dezembro de 2020
211.145
7.524
161.700
380.369
(2.342)
14.450
14.450
Aumento de capital
22.679
39.522
39.522
Lucro líquido do exercício
(509)
168
(168)
0
Subvenção governamental
1.200
(62)
62
0
Mais-Valia - Investimento
691
(18.450)
(18.450)
Juros sobre o capital próprio
(509) Saldos em 31 de dezembro de 2021
225.595
7.630
182.666
415.891
NOTAS EXPLICATIVAS

A Granel Química Ltda. (“Empresa”) tem como fins e objetivos, atividades de armazéns-gerais, propondo-se a receber em depósito produtos químicos líquidos e a granel e também granéis sólidos, atividades
de operador portuário de carga e descarga marítima, fluvial, ferroviária e rodoviária desses produtos e participação em outras sociedades como cotista ou acionista. A emissão das demonstrações financeiras
da Granel Química Ltda., foi aprovada pelo Administrador em 03 de maio de 2022. A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, em
sua íntegra, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
ADMINISTRADOR - Carl Henrik Odfjell
CONTADORA - Maria A. C. Lopes CRC-1SP129.863/O-9

CNPJ/ME Nº 02.592.658/0001-65 - NIRE nº 35.300.383.052 - (Companhia Fechada)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO
DE DEBÊNTURES DA QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. (“Emissora”)
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
A Planner Trustee DTVM Ltda (“Agente Fiduciário”), em cumprimento ao artigo 68, § 1° e § 3° da Lei nº 6.404/76
convoca os titulares das debêntures da referida emissão (“Debenturistas”) para participar da assembleia geral de
debenturistas (“AGD”) a ser realizada no dia 10 de maio de 2022, às 11:00 horas, em primeira convocação, de forma
exclusivamente digital através do sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos da Instrução CVM nº 625/20, a fim
de prestar esclarecimentos a respeito das medidas em curso adotadas em face da Emissora para recuperação do
crédito dos debenturistas e, ainda a análise e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: (a) ratificar a contratação do
escritório Inomata & Uehara Advogados contratado pelo Agente Fiduciário em virtude da renúncia do escritório David
Aniceto Stievano Antiquera e Associados; (b) na hipótese de não ser ratificada a contratação disposta no item (a)
deliberar a respeito da contratação de assessor legal substituto para acompanhamento das medidas legais em curso;
(c) avaliar pleito do debenturista que consiste em: liberação dos debenturistas para defender seus próprios interesses
indivualmente contra a Emissora; e (d) dar ciência e apresentar aos debenturistas os custos até então incorridos pelo
Agente Fiduciário para reembolso imediado nos termos da cláusula 8.4 da Escritura de Emissão. Informações
Gerais: Os Debenturistas poderão (a) optar por exercer o seu direito de voto por meio do envio prévio de instrução de
voto, conforme modelo constante no site www.fiduciario.com.br, (em que resta disponível também material de auxílio
à deliberação), devendo encaminhar com antecedência mínima de até 48 horas à realização da AGD, a via digitalizada
da instrução de voto devidamente preenchida, rubricada e assinada, o respectivo instrumento de mandato, com
poderes específicos para representação na AGD, inclusive para deliberar sobre a eventual suspensão da AGD e informar
o e-mail dos representantes legais que poderão, caso seja a opção do debenturista, acompanhar a realização da AGD,
enquanto os Debenturistas que tenham optado por não encaminhar a instrução de voto devem, com antecedência
mínima de até 48 horas à realização da AGD encaminhar (b) o respectivo instrumento de mandato, com poderes
específicos para representação na AGD, inclusive para deliberar sobre a eventual suspensão da AGD e informar o e-mail
dos representantes legais que irão participar da AGD virtualmente devendo os documentos e dados supramencionados,
conforme aplicável, serem encaminhados ao e-mail fiduciario@trusteedtvm.com.br.
São Paulo, 03 de maio de 2022. PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.

ESTRELA SSC HOLDINGS S.A.

CNPJ/ME Nº 29.400.630/0001-35 - NIRE 35.300.512.359
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06/04/2022
1. Data, Horário e Local: No dia 06/04/2022, às 12 h, na sede social da Estrela SSC Holdings S.A.,
localizada na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, na cidade de SP, SP, CEP 01014-907
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: As formalidades de convocação foram dispensadas,
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), tendo em vista a presença
das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, (i) Veneza Negócios e
Participações S.A., sociedade por ações com sede na Av. Pedro Grendene, 131, sala 05, Volta
Grande, CEP 95180-052, na cidade de Farroupilha, RS, CNPJ 11.408.973/0001-80; e (ii) Bracell
International Pte. Ltd., sociedade devidamente constituída e existente sob as leis de Singapura, com
sede em 80 Raffles Place, # 50-00, UOB Plaza, Singapura (048624), CNPJ 30.855.812/0001-80.
3. Mesa: Presidente: Sr. Rodrigo Geraldi Arruy; e Secretário: Sr. William Teran Troelsen. 4. Ordem
do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a retificação das seguintes características da 1ª emissão, pela
Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
fidejussória, em série única, para colocação privada (“Debêntures” e “1ª Emissão”, respectivamente),
conforme aprovadas na AGE da Companhia realizada em 16/02/2022 (“AGE Emissão”) e refletidas
no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada,
da Estrela SSC Holdings S.A.”, celebrado em 24 de fevereiro entre a Companhia e a Vórtx Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Escritura de Emissão”): (a) a alteração da data de emissão
das Debêntures, de 21/03/2022 para 12/05/2022; (b) a alteração do valor do deságio a ser aplicado
na integralização das Debêntures, de R$293,98 para R$323,55; e (c) a inclusão do Banco de TokyoMitsubishi UFJ Brasil S.A. como uma das instituições financeiras junto às quais poderá ser contratada
a fiança bancária a ser prestada em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas e quaisquer
obrigações pecuniárias, principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia na Escritura de
Emissão; (ii) a ratificação de todas as demais características das Debêntures e da 1ª Emissão aprovadas
na AGE Emissão e constantes na Escritura de Emissão, que não venham a ser expressamente alteradas
nos termos do inciso (i) acima; e (iii) a autorização para que os membros da Diretoria pratiquem todos
e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. 5. Deliberações: Após
análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas,
o quanto segue: 5.1. Aprovar a retificação das seguintes características das Debêntures e da
1ª Emissão, conforme aprovadas na AGE Emissão e refletidas na Escritura de Emissão: “[...] (viii)
Fiança Bancária: em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas e quaisquer obrigações
pecuniárias, principais e acessórias, a serem assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão,
incluindo, mas não se limitando a, o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme abaixo definido),
acrescido da Remuneração (conforme abaixo definida), dos Encargos Moratórios (conforme abaixo
definidos) e de quaisquer despesas incorridas na proteção dos interesses dos Debenturistas
(“Obrigações Garantidas”), será contratada, junto a uma das seguintes instituições financeiras
(a) Banco Bradesco S.A.; (b) Banco Santander (Brasil) S.A.; (c) Banco do Brasil S.A.; (d) Caixa
Econômica Federal; (e) Itaú Unibanco S.A.; (f) Banco BTG Pactual S.A. ou (g) Banco de TokyoMitsubishi UFJ Brasil S.A. (“Banco Fiador”), em até 45 contados da data de celebração da Escritura
de Emissão, fiança bancária em favor dos Debenturistas, representados pelo agente fiduciário, a ser
prestada nos termos dos artigos 818 e seguintes do Código Civil (“Fiança Bancária”). A Fiança Bancária
será prestada por meio de carta de fiança emitida pelo Banco Fiador (“Carta de Fiança”), por meio
da qual o Banco Fiador obrigar-se-á, de forma irrevogável e irretratável, como fiador e principal pagador,
solidariamente com a Companhia, de 100% das Obrigações Garantidas, observado o disposto na
Escritura de Emissão; [...] (xi) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão
das Debêntures será 12/05/2022 (“Data de Emissão”); [...] (xv) Forma, Prazo e Preço de Subscrição
e Integralização: as Debêntures serão subscritas mediante assinatura, pelos Debenturistas, do boletim
de subscrição na Data de Emissão, fora do ambiente da B3. As Debêntures serão integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, em uma única data, em até 30 dias contados da Data de Emissão,
pelo Preço de Integralização (conforme abaixo definido), de acordo com os critérios de liquidação
financeira estabelecidos pela B3 (“Data de Integralização”). As Debêntures serão integralizadas pelo
Valor Nominal Unitário, na Data de Integralização, após a aplicação de um deságio de R$323,55 por
cada Debênture integralizada (“Preço de Integralização”); [...]” 5.2. Aprovar a ratificação de todas as
demais características das Debêntures e da 1ª Emissão aprovadas na AGE Emissão e constantes na
Escritura de Emissão, que não tenham sido expressamente alteradas nos termos do item 5.1 acima.
5.3. Por fim, autorizar expressamente os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os
atos e adotar todas as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações aprovadas na AGE,
de acordo com a lei aplicável, inclusive, mas não a tanto se limitando, (i) levar esta ata a registro na
junta comercial competente e publicá-la nos órgãos e veículos de divulgação competentes; e
(ii) negociar e assinar o aditamento à Escritura de Emissão e, se necessário, outros documentos
relacionados à 1ª Emissão e às Debêntures. 6. Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos,
a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, §1º, da LSA, bem
como sua publicação com omissão das assinaturas das acionistas, nos termos do artigo 130, §2º, da
LSA. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral extraordinária,
da qual se lavrou a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada em livro por todos os presentes.
Presentes: (i) Mesa: Rodrigo Geraldi Arruy – Presidente da Mesa; William Teran Troelsen – Secretário
da Mesa; e (ii) Acionistas: Veneza Negócios e Participações S.A. (p. Gelson Luis Rostirolla); e
Bracell International Pte. Ltd. (p. William Teran Troelsen). A presente ata é cópia fiel da ata original
transcrita no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. SP, 06/04/2022. Mesa:
Rodrigo Geraldi Arruy - Presidente. William Teran Troelsen - Secretário. JUCESP - 203.577/22-0
em 27/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ESTEIO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
CNPJ/MF Nº 76.650.191/0001-07
NIRE Nº 41300010251
50ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Forma: Lavrada nos termos do Parágrafo 1.º do Artigo 130, da Lei 6404/76. Data: 30 de abril de 2022. Horário: 10:00 (dez) horas. Local: Rua Dr. Reynaldo
Machado n.º 1151 - Prado Velho, Curitiba-Paraná. Presenças: 100% do Capital Social, conforme Livro n.º 01, fls. 47 Mesa: Presidente Sr. CARLOS VALÉRIO
AVAIS DA ROCHA, Secretário Sr. CARLOS LUCIDORIO TRINDADE. Convocação: Por Carta-Convite datada de 30 de março de 2022. Publicações: Dispensadas
face a presença da totalidade dos acionistas: 1) 50ª Assembléia Geral Ordinária: a) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e
demais demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; b) destinação do lucro líquido auferido no exercício e das
reservas de lucros; c) outros assuntos de interesse social. Sendo o que oferece nesta oportunidade, reitero protestos de apreço, contando desde já com o atendimento
desta. Atenciosamente. Curitiba, 30 de março de 2022. (a) CARLOS VALÉRIO AVAIS DA ROCHA - Diretor Presidente". Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente,
atendendo o item "a" da Ordem do Dia da 50ª Assembléia Geral Ordinária, colocou sob exame, discussão e votação, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial,
a Demonstração das Reservas de Lucros, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, documentos esses, regularmente
publicados nas páginas nº 66 e 67 no Jornal "Diário Oficial do Estado do Paraná" no dia 27 de abril de 2022 e na página nº 17 do Jornal O DIA SP do dia 27
de abril de 2022. Os prazos de publicação previstos no art.133 da Lei nº 6404/76 foram dispensados, nos termos do § 3º e § 4º, tendo em vista a presença da
totalidade dos acionistas da Companhia. Minuciosamente examinados e discutidos tais documentos, foram aprovados sem restrições, abstendo-se os legalmente
impedidos. Atendendo o item "b", por unanimidade deliberou-se o seguinte: b.1) referendar a distribuição de dividendos autorizada pela Diretoria no período
de janeiro a dezembro 2021; b.2) autorizar a distribuição de dividendos ao longo do ano de 2022, no percentual de até 35% (trinta e cinco por cento) calculado
com base na reserva de lucros existente no balanço de 31/12/2021; b.3) destinar o valor equivalente ao percentual de até 27% (vinte e sete por cento) calculado
sobre a reserva de lucros existentes no balanço de 31 de dezembro de 2021 para a aquisição de ativos ao longo de 3 (três) anos contados a partir de 30 de abril
de 2022; b.4) autorizar que o saldo da reserva de lucros do balanço aprovado fique em suspenso para futura utilização de conformidade com o artigo 193 da Lei
nº 6.404/76. Atendidas as matérias dos itens "a" e "b" o Sr. Presidente em atendimento ao item "d", deixou livre a palavra e como dela ninguém desejou fazer uso,
declarou estar inteiramente atendida a Ordem do Dia da 50ª Assembléia Geral Ordinária. Atendido as matérias dos itens "a", "b" e "c" da 50ª Assembléia Geral
Ordinária, o Sr. Presidente esclareceu não estar o Conselho Fiscal instalado por ser de funcionamento não permanente, podendo qualquer acionista requerer-lhe
a instalação, na forma legal. A seguir o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que foi por mim elaborada e no reinício
da sessão, lida em todo o seu teor para que todos tomassem conhecimento e pudessem deliberar, o que ocorreu, tendo sido achada em tudo conforme e aprovada
unanimemente e assinada por todos os acionistas presentes, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. Curitiba, 30 de abril de 2022 (aa). WR Administração
e Participações Ltda., representada por Wellington Cavalcanti da Rocha; CM Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Neusa Martins de Arruda
Coelho; WELLINGTON CAVALCANTI DA ROCHA e CARLOS LUCIDÓRIO TRINDADE.
WR Administração e Participações Ltda.
Wellington Cavalcanti da Rocha

CM Empreendimentos e Participações Ltda.
Neusa Martins de Arruda Coelho

Wellington Cavalcanti da Rocha
Carlos Lucidório Trindade
Certifico que a presente ata consta às folhas 01 a 05 do Livro Registro de Atas nº 28 registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná.
Curitiba, 30 de abril de 2022
Carlos Valério Avais da Rocha
Presi dente

Carlos Lucidório Trindade
Secretário

A presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20222802979 por despacho de 02/05/2022
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO PARTICULAR DE AÇÕES DA "ESTEIO-ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A." COM SEDE EM CURITIBA,
PARANÁ À RUA DR. REYNALDO MACHADO N.º 1.151 COM CAPITAL SOCIAL DE R$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS), DIVIDIDO
EM 12.000.000 (DOZE MILHÕES) DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
AÇÕES
SUBSCRITAS

VALOR (R$)
INTEGRALIZADO

TOTAL

Pessoa jurídica de direito privado,
C.M.-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ n.º 81.113.409/0001-16, com
sede à Rua Dr. Reynaldo Machado
n.º 1.151, em Curitiba-PR

5.940.000

5.940.000,00

5.940.000,00

Pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ n.º 81.114.266/0001-67 com
sede à Rua Dr. Reynaldo Machado
n.º 1.151, em Curitiba-PR

5.468.619

5.468.619,00

5.468.619,00

471.381

471.381,00

471.381,00

120.000

120.000,00

120.000,00

12.000.000

12.000.000,00

12.000.000,00

SUBSCRITOR

W.R.-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

WELLINGTON CAVALCANTI DA ROCHA

CARLOS LUCIDÓRIO TRINDADE

QUALIFICAÇÃO

Brasileiro, casado, engenheiro civil
CPF Nº 000482599-34 residente e
domiciliado em Curitiba-PR
Brasileiro, casado, administrador de
empresas, CPF. 111326399-72
residente e domiciliado em CuritibaPR

TOTAL

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2215-444F-D594-6914.

Curitiba, 30 de abril de 2022
Carlos Lucidório Trindade

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2215-444F-D594-6914.

QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link:
https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2215-444F-D594-6914 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código para verificação: 2215-444F-D594-6914
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GRI-KOLETA GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ/ME nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.650
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 29 de março de 2022, às 14:00, na sede social da Sociedade, localizada no
município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, Jaguaré, CEP 05348-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças. Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada. 3. Mesa. Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos (Presidente da Mesa) e Sr. Eduardo Alves
Rodrigues (Secretário da Mesa). 4. Deliberações. As acionistas da Companhia aprovam, sem quaisquer ressalvas e/
ou restrições, a celebração de todo e qualquer instrumento para formalizar operação financeira a ser firmada entre a
Companhia e o Banco Bradesco S.A., de valor total de R$9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais), na modalidade Cédula de Crédito Bancário, com prazo total de 60 (sessenta) meses, com até 12 (doze) meses, remuneração
pelo CDI, acrescido de 4,15% (quatro vírgula quinze por cento) de juros ao ano, sem fee, cuja finalidade é o financiamento de máquinas, equipamentos e veículos, em benefício de demandas provenientes da sociedade incorporada
pela Companhia, a Essencis Ecossistemas Ltda., em que a garantia será efetivada por meio de aval da Solví Essencis
Ambiental S.A. 5. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos
os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de março de 2022. Mesa: Célia Maria
Bucchianeri Fracini Vasconcellos - Presidente da Mesa, Eduardo Alves Rodrigues - Secretário da Mesa.
Acionistas: Solví Essencis Ambiental S.A. - Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Eduardo Alves
Rodrigues, Solví Participações S.A. - Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Eduardo Alves Rodrigues.
JUCESP nº 203.815/22-1 em 20.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Viel Participações S.A.

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022

GRI-KOLETA GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ/ME nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.650
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 29 de março de 2022, às 15:00, na sede social da Sociedade, localizada no
município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, Jaguaré, CEP 05348-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças. Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme
alterada. 3. Mesa. Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos (Presidente da Mesa) e Sr. Eduardo Alves Rodrigues (Secretário da Mesa). 4. Deliberações. As acionistas da Companhia aprovam, sem quaisquer ressalvas e/ou
restrições, a celebração de todo e qualquer instrumento para formalizar as operações financeiras abaixo descritas, a
serem celebradas entre a Companhia e o Banco do Brasil S.A.: Operação 1. Valor financiável de até R$729.900 (setecentos e vinte nove mil e novecentos reais), na modalidade BB Financiamento PJ, com prazo total de até 60 (sessenta) meses, com até 06 (seis) meses de carência, remuneração pelo CDI, acrescido de 2,55% (dois vírgula cinquenta e
cinco por cento) de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00 (dois mil reais), em que a garantia será efetivada pela alienação fiduciária dos itens objeto do financiamento e cuja finalidade é a aquisição de 01 (um) Chassi VW 24.260 CE
Robust novo e 01 (um) Chassi VW 24.260 Compactor CE novo. Operação 2. Valor total financiado de até R$230.240
(duzentos e trinta mil e duzentos e quarenta reais), na modalidade BB Financiamento PJ, com prazo total de até 60
(sessenta) meses, com até 6 (seis) meses de carência, remuneração pelo CDI, acrescido de 2,55% (dois vírgula cinquenta e cinco por cento) de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00 (dois mil reais), em que a garantia será efetivada pela
alienação fiduciária dos itens objeto do financiamento e cuja finalidade é a aquisição de 01 (um) Compactador novo
19m² c/Lift c/Dimp Usimeca. Os itens objeto das operações 1 e 2, acima descritas, serão destinados à filial da Companhia inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 04.517.241/0001-63.
Operação 3. Valor financiável de até R$1.036.800 (um milhão trinta e seis mil e oitocentos reais), na modalidade BB
Financiamento PJ, com prazo total de até 60 (sessenta) meses, com até 06 (seis) meses de carência, remuneração pelo
CDI, acrescido de 2,55% (dois vírgula cinquenta e cinco por cento) de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00 (dois mil
reais), em que a garantia será efetivada pela alienação fiduciária dos itens objeto do financiamento e cuja finalidade
é a aquisição de 3 (três) VW 17.260 Compactor. Operação 4. Valor financiável de até R$212.000 (duzentos e doze mil
reais), na modalidade BB Financiamento PJ, com prazo total de até 60 (sessenta) meses, com até 06 (seis) meses de
carência, remuneração pelo CDI, acrescido de 2,55% (dois vírgula cinquenta e cinco por cento) de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00 (dois mil reais), em que a garantia será efetivada pela alienação fiduciária dos itens objeto do financiamento e cuja finalidade é a aquisição de 05 (cinco) prensas enfardadeiras. Operação 5. Valor total financiado
de até R$580.800 (quinhentos e oitenta mil e oitocentos reais), na modalidade BB Financiamento PJ, com prazo total
de até 60 (sessenta) meses, com até 06 (seis) meses de carência, remuneração pelo CDI, acrescido de 2,55% (dois
vírgula cinquenta e cinco por cento) de juros ao ano, tarifa de R$2.000,00 (dois mil reais), em que a garantia será
efetivada pela alienação fiduciária dos itens objeto do financiamento e cuja finalidade é a aquisição de 5 (cinco) Trituradores de Resíduos FT75. 5. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de março de 2022. Mesa:
Célia Maria Bucchianeri Fracini Vasconcellos - Presidente da Mesa, Eduardo Alves Rodrigues - Secretário
da Mesa. Acionistas: Solví Essencis Ambiental S.A. - Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Eduardo Alves Rodrigues, Solví Participações S.A. Por Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Eduardo Alves
Rodrigues. JUCESP nº 203.814/22-8 em 20.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Fechada - CNPJ/ME n° 02.886.838/0001-50 - NIRE 35.300.158.903
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIAS
ADICIONAIS REAL E FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS
RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede da Solví de forma eletrônica, com a dispensa da videoconferência em razão da presença do titular representando 100% (cem por cento) das
Debêntures (conforme definido abaixo) em circulação, com os votos proferidos via e-mail que foram arquivados na
sede da Solví Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, conforme a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de
14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente o debenturista detentor de
100% (cem por cento) das debêntures em circulação referentes à 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Companhia (“Debenturista”, “Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente), conforme se verificou pela assinatura constante da Lista de Presença de Debenturistas, em razão do
que fica dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada. Também estavam presentes representantes da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), e da Companhia, conforme assinaturas abaixo. 3. MESA: Presidida pela Sra. Larissa Monteiro Araujo e secretariada pela Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Medidas a serem adotadas em razão da não entrega, pela Companhia ao Agente Fiduciário, dos documentos listados no Anexo I à presente ata; (ii) Anuência prévia
para prorrogação, por até 30 (trinta) dias, ou seja, até 30 de abril de 2022, dos prazos previstos nas cláusulas 7.1.1
itens “(i)”, “(ii)” e “(viii)” do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, Da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Solví Participações S.A.”, celebrado em 20 de dezembro de 2017 entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Fiadora, conforme aditado de tempos em tempos (“Escritura
de Emissão”), referentes à apresentação das Demonstrações Financeiras Auditadas das Devedoras e das Garantidoras
na Reestruturação (conforme definido na Escritura de Emissão) e da memória de cálculo dos Índices Financeiros auditados, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sem a necessidade de aditamento
à Escritura de Emissão e sem a incidência de qualquer penalidade ou obrigação de pagamento de quaisquer valores
adicionais pela Companhia, sendo certo que a prorrogação dos prazos previstos nas cláusulas 7.1.1 itens “(i)”, “(ii)”
e “(viii)” não acarretarão em vencimento antecipado das Debêntures, conforme cláusula 6.1.1 “(ii)” da Escritura de
Emissão; (iii) Anuência prévia para a não realização do pagamento da primeira parcela de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures (conforme definido na Escritura de Emissão), previsto para 30 de abril de 2022, conforme cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão, sendo que o percentual sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures correspondente a tal pagamento será realizado em 31 de maio de 2022, de forma que a Cláusula 4.4.1 da
Escritura de Emissão será alterada para refletir o cronograma de pagamento das parcelas de amortização do saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures abaixo, sendo certo que o fluxo de pagamento dos juros remuneratórios das
Debêntures não sofrerá alterações: Amortização: 1ª, Data da Amortização das Debêntures: 31/05/2022, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago: 10,0000%; Amortização: 2ª,
Data da Amortização das Debêntures: 31/01/2023, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures a ser pago: 11,1111%; Amortização: 3ª, Data da Amortização das Debêntures: Data de Vencimento, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago: 100,0000%. (iv)
Prorrogação do prazo para celebração de aditamento à Escritura de Emissão para refletir o novo cronograma de amortização das Debêntures (“Aditamento à Escritura de Emissão”), conforme definido no item (iii) acima, para até 90 (noventa) dias contados da realização da presente assembleia, prevalecendo tal prazo em relação àquele estabelecido na
assembleia geral de titulares das Debêntures realizada em 27 de janeiro de 2022 (“AGD 27.01.2022”); e (v) Aprovação para que a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, adotem todas as medidas necessárias à implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração do Aditamento à Escritura de
Emissão. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada validamente a Assembleia e após a discussão da matéria, restou decidido por:
(i) Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, sem manifestação ou abstenção
com relação a este item, aprovou a concessão de prazo adicional de (i) 10 (dez) dias contados da realização da presente assembleia, ou seja, até 10 de abril de 2022 para envio, pela Companhia ao Agente Fiduciário, dos documentos
listados nos itens 1 e 2 do Anexo I à presente ata e (ii) 90 (noventa) dias contados da realização da presente assembleia, ou seja, até 29 de junho de 2022 para envio, pela Companhia ao Agente Fiduciário, dos documentos listados no
item 3 do Anexo I à presente ata, ficando certo que não haverá qualquer penalidade para a Companhia no âmbito da
Emissão, nos termos da cláusula 6.1.1 item “(ii)” da Escritura de Emissão; (ii) Debenturista representando 100% (cem
por cento) das Debêntures em circulação, sem manifestação ou abstenção com relação a este item, aprovou a anuência prévia para prorrogação, por 30 (trinta) dias, ou seja, até 30 de abril de 2022, dos prazos previstos nas cláusulas
7.1.1 itens “(i)”, “(ii)” e “(viii)” da Escritura de Emissão, referentes à apresentação, pela Companhia, das Demonstrações Financeiras Auditadas das Devedoras e das Garantidoras na Reestruturação (conforme definido na Escritura de
Emissão) e da memória de cálculo dos Índices Financeiros auditados, todos referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, sem a necessidade de aditamento à Escritura de Emissão e sem a incidência de qualquer
penalidade ou obrigação de pagamento de quaisquer valores adicionais pela Companhia, sendo certo que a prorrogação dos prazos previstos nas cláusulas 7.1.1 itens “(i)”, “(ii)” e “(viii)” não acarretarão em vencimento antecipado das
Debêntures, conforme cláusula 6.1.1 “(ii)” da Escritura de Emissão; (iii) Debenturista representando 100% (cem por
cento) das Debêntures em circulação, sem manifestação ou abstenção com relação a este item, aprovou a anuência
prévia para a não realização do pagamento da primeira parcela de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures previsto para 30 de abril de 2022, conforme cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão, sendo que o percentual sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures correspondente a tal pagamento será realizado em 31 de maio
de 2022, de forma que a Cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão passará a vigorar com a redação prevista abaixo, sendo certo que o fluxo de pagamento dos juros remuneratórios das Debêntures não sofrerá alterações: “4.4.1. Até que
ocorra o evento de Earn-Out previsto no Contrato de Compra e Venda da Manaus ou, ainda, caso este evento não venha a ocorrer durante a vigência das Debêntures, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado
conforme tabela abaixo, sendo o primeiro pagamento devido em 31 de janeiro de 2023 e o último pagamento devido
na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma “Data de Amortização”): Amortização: 1ª, Data da Amortização das Debêntures: 31/05/2022, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser
pago: 10,0000%; Amortização: 2ª, Data da Amortização das Debêntures: 31/01/2023, Percentual do saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago: 11,1111%; Amortização: 3ª, Data da Amortização das Debêntures: Data de Vencimento, Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser pago:
100,0000%. (iv) Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, sem manifestação
de voto contrário ou abstenção com relação a este item, aprovou pela prorrogação do prazo para celebração do Aditamento à Escritura de Emissão para até 90 (noventa) dias contados da realização da presente assembleia, prevalecendo tal prazo em relação àquele estabelecido AGD 27.01.2022; e (v) Debenturista representando 100% (cem por
cento) das Debêntures em circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção com relação a este item, aprovou pela autorização para que a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as medidas necessárias à implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração do Aditamento à Escritura de Emissão. A Companhia atesta que a presente assembleia foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos, conforme determina a Instrução CVM 625. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelo Debenturista, pelo Agente Fiduciário e pela Companhia. São Paulo, 31 de março de 2022. Larissa Monteiro Araujo - Presidente - CPF: 369.390.668-88, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Secretária - CPF: 078.003.088-55. Na qualidade de Agente Fiduciário: PENTÁGONO S.A.
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - Nome: Evelyn Chen Wu - Cargo: Procuradora CPF: 136.559.947-70. Na qualidade de emissora das Debêntures: SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A. - Nome: Eduardo Alves Rodrigues - Cargo: Diretor Jurídico, de Compliance e de Gestão de Riscos - CPF: 021.122.32711. Nome: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Cargo: Diretora Financeira - CPF:
078.003.088-55. Na qualidade de Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação:
ITAÚ UNIBANCO S.A. – CNPJ Nº 60.701.190/0001-04 - Nome: Larissa Monteiro Araujo, Cargo: Procuradora - CPF: 369.390.668-88, Nome: Victor Alencar Pereira - Cargo: Procurador - CPF: 316.935.038-24.
JUCESP nº 203.311/22-0 em 20.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CNPJ 34.846.886/0001-00 - NIRE 3530054142-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Julho de 2021
Data, Hora e Local: No dia 21 de Julho de 2021 às 10 horas, na sede social da Viel Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 10º andar, Sala 102, Vila Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.544-051. Convocação e Presença: Dispensada face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), especialmente reunida para deliberar sobre a Ordem do Dia, estando devidamente instalada a presente Assembleia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa: Foi aclamado para presidir a mesa o Sr. Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere, que convidou a mim, Loreano José de
Jesus Goulart, para secretariá-lo. Ordem do Dia: Deliberar sobre: i) mediante sorteio o resgate e cancelamento de
classes de ações preferenciais resgatáveis, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito a dividendos prioritários, fixos e cumulativos, com prioridade no recebimento de haveres em valor fixo, a serem denominadas “Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A” (“PNA”); ii) redução do capital social da Companhia mediante o
resgate das Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A; e iii) alteração das disposições atinentes as ações preferenciais das Classes PNA e PNB. Deliberação: Legalmente declarada instalada a assembleia, os acionistas presentes deliberaram as matérias da ordem do dia, tendo sido aprovadas, por unanimidade dos presentes: (i) o sorteio e o resgate e cancelamento de 141 (cento e quarenta e uma) Ações Preferenciais Resgatáveis da Companhia, nominativas e
sem valor nominal, sem direito a voto e com direito a dividendos prioritários, fixos e cumulativos, com prioridade no
recebimento de haveres em valor fixo, denominadas “Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A” (“PNA Resgatadas”), mediante pagamento do valor estabelecido na forma do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, das ações
PNA Resgatadas para retirá-las definitivamente de circulação, pelo valor de R$ 22.421.994,91 (vinte e dois milhões,
quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), tendo como data-base
o dia 30 de junho de 2021, sendo R$ 19.395.713,39 (dezenove milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e
treze Reais e trinta e nove centavos) a serem pagos mediante a redução de capital social a ser deliberada no item “iii”,
R$1.164.049,68 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), pago à
título de distribuição de Dividendos Prioritários e Fixos PNA ao respectivo acionista preferencialista PNA, e R$
1.862.231,84 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) à
título de Preço de Resgate, proporcional previsto no Parágrafo do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) remanesceram 22 (vinte e duas) ações da classe de Ações Preferenciais Resgatáveis da Companhia, nominativas e sem
valor nominal, sem direito a voto e com direito a dividendos prioritários, fixos e cumulativos, com prioridade no recebimento de haveres em valor fixo, denominadas “Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A” (“PNA”), que resulta no
valor atual do preço de resgate da PNA para R$ 290.525,91 (duzentos e noventa mil, quinhentos e vinte cinco reais e
noventa e um centavos), e o valor devido a título de Dividendos Prioritários e Fixos PNA remanescentes equivalente à
R$ 3.199.218,81 (três milhões, cento e noventa e nove mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), com data-base o dia 30 de junho de 2021; (iii) a redução do Capital Social da Companhia em R$19.395.713,91 (dezenove
milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e treze Reais e noventa e um centavos) sem modificação do valor
nominal das ações remanescentes classes de Ações Preferenciais Resgatáveis da Companhia, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito a dividendos prioritários, fixos e cumulativos, com prioridade no recebimento de haveres em valor fixo, denominadas “Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A e B” (“Ações Preferenciais”); (iv) em razão do resgate parcial e da redução do Capital Social ora aprovado, o capital social da Companhia
passará de R$ 55.401.994,91 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e noventa e quatro reais
e noventa e um centavos) para o R$ 36.006.281,52 (trinta e seis milhões, seis mil, duzentos e oitenta e um Reais e cinquenta e dois centavos), alterando-se o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a viger com a seguinte nova redação “Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e direito creditório, é de R$ 36.006.281,00 (trinta e seis milhões, seis mil, duzentos e oitenta e um Reais),
dividido em ações (“Ações”): (i) 100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“ON”); (ii) 22
(vinte e duas) Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com
direito ao recebimento de dividendos prioritários, fixos e cumulativos e prioridade no recebimento de haveres, em valor fixo (“PNA”); e, (iii) 32.880 (trinta e duas mil, oitocentas e oitenta) Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe B, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito ao recebimento de dividendos prioritários, fixos e
cumulativos e prioridade no recebimento de haveres, em valor fixo (“PNB” e, quando em conjunto com PNA, simplesmente denominadas “Ações Preferenciais”).” (v) alterações das disposições que tratam das Ações Preferenciais em decorrência do resgate e cancelamento de 141 (cento e quarenta e uma) ações da classes de Ações Preferenciais Resgatáveis da Companhia, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com direito a dividendos prioritários, fixos e cumulativos, com prioridade no recebimento de haveres em valor fixo, denominadas “Ações Preferenciais Resgatáveis de Classe A”, alterando: o Parágrafo do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a
seguinte e nova redação: “Artigo 5º (...) Parágrafo Quinto Uma vez paga e liquidada integralmente a Base de Remuneração dos dividendos prioritários, fixos e cumulativos assegurados às Ações PNA, acrescida da respectiva Remuneração, conforme disciplinado no Artigo 22 deste Estatuto Social, a Companhia terá o direito de proceder ao imediato resgate das Ações PNA, o que será feito mediante o pagamento do valor de R$ 290.561,00 (duzentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais), devidamente corrigidos à Atualização por IPCA e acrescido de Juros
Remuneratórios equivalente à 16% a.a. (dezesseis por cento ao ano), nos mesmos termos previstos no Artigo 22 e
seus Parágrafos referente ao cálculo do pagamento de dividendos prioritários e fixos, contados a partir de 1º de julho de 2021 e até a data do efetivo pagamento, em favor do acionista preferencialista pelo resgate da totalidade
das Ações PNA de sua titularidade (“Resgate Ações PNA”).”. (vi) fica autorizado a Administração da Companhia
a realizar todos os atos necessários para o registro do presente ato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada. São Paulo/SP,
21 de julho de 2021. Mesa: Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere - Presidente, e Loreano José de Jesus
Goulart - Secretário. Acionistas: Rot Business Limited Por Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere; Final Limited Por Rogerio Rinaldi Riquelme e Ricardo Kozak Nobrega; Eduardo Machado Silva Filho; Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real Por Ariane de Carvalho Salgado Verrone Iannarelli e Lilian Palacios Mendonça Cerqueira, na qualidade de representantes legais de sua instituição administradora, Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e Alucard Participações S.A. Por Marcelo Jeha Kayath.
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