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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DAS SOCIEDADES  

EMPRESÁRIAS CEREALISTA SUPERIOR LTDA., CEREALISTA TREVO 

SUL LTDA., GUARUJÁ DO SUL PARTICIPAÇÕES LTDA. E MARIELLA 

TRANSPORTES LTDA. 

(1ª CONVOCAÇÃO) 

 

Recuperação Judicial n° 5001748-40.2020.8.24.0065 – 

Vara Única da Comarca de São José do Cedro – SC  
 

Aos 9 (nove) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e um 
(2021), em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, a Administração 
Judicial, neste ato representada pela advogada Victória Cardoso Klein, 
nomeada e compromissada nos autos da Recuperação Judicial nº 5001748-
40.2020.8.24.0065, requerida pelas sociedades empresárias Cerealista 
Superior Ltda., Cerealista Trevo Sul Ltda., Guarujá do Sul Participações Ltda. 
e Mariella Transportes Ltda., perante a Vara Única da Comarca de São José 
do Cedro – SC, declarou encerrada a lista de presenças às 15 horas, a qual 
passa a fazer parte integrante desta ata. 

Na condição de presidente, a representante da Administração Judicial 
declarou abertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre 
a consolidação substancial, o plano de recuperação apresentado pelas 
Recuperandas e eventual constituição do Comitê de Credores, conforme 
edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 17/05/2021. 

Foi designado a Dra. Cristiane de Carli Moretto, advogada inscrita na 
OAB/SC sob o nº 36.142, representante do credor Itaú Unibanco S/A, como 
secretária, a quem incumbe a lavratura e leitura da ata. As Recuperandas 
estão representadas neste ato pelo Sr. Meisson Gustavo Eckardt, inscrito na 
OAB/SC sob o nº 32.167. 

Conforme determinado nas decisões proferidas pelo Juízo nos Eventos 
nº 32 e 419 dos autos da Recuperação Judicial, a decisão sobre a 
consolidação substancial das Recuperandas dar-se-á por deliberação dos 
credores em Assembleia. Sendo assim, o cômputo do quórum de instalação 
se deu de forma apartada para cada uma das Recuperandas. 

Examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao 
conclave em relação à Cerealista Superior Ltda., nenhum representante de 
créditos da classe I, 50,84% dos créditos da classe III e nenhum representante 
dos créditos da classe IV.  

Em relação à Cerealista Trevo Sul Ltda., constatou-se que estão 
presentes ao conclave, nenhum representante de créditos da classe I, 100% 
dos créditos da classe II, 73,25% dos créditos da classe III. 

Em relação à Mariella Transportes Ltda., nenhum representante dos 
créditos da classe I, 98,85% dos créditos da classe III e nenhum representante 
de créditos da classe IV. 
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A Recuperanda Guarujá do Sul Participações Ltda. não possui credores 
arrolados na Recuperação Judicial.  

Assim, na forma do art. 37, § 2°, da Lei nº 11.101/2005, não há quórum 
para a instalação da assembleia-geral de credores em primeira convocação, 
estando já a segunda convocação designada para o dia 27/07/2021, às 15 
horas, nesta mesma plataforma virtual. 

Por oportuno, a Administração Judicial indicou que a credora Marilia 
Menegazzo não foi considerada para fins de verificação de quórum de 
instalação, tendo em vista que se enquadra nas restrições do art. 43 da Lei nº 
11.101/2005. 

Ainda, a representante da Administração Judicial registrou que, não 
havendo a instalação do conclave para todas as Devedoras, procedeu-se à 
unificação das respectivas atas em um único documento, por questões de 
celeridade e economia dos atos processuais.  

Com a palavra, a representante da Administração Judicial agradeceu a 
presença dos credores e encerrou os trabalhos.  

Após a redação da presente ata, informou-se aos credores que a mesma 
estará disponível em até 48 horas no site 
www.preservacaodeempresas.com.br. Foi a mesma lida e aprovada por 
unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pela Presidente, pelo 
secretário, pelo representante das Recuperadas e por ao menos um membro 
de cada classe de credores presentes. 
 

 

Victória Cardoso Klein 
Administradora Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

Cristiane de Carli Moretto 
Secretária 

 

Meisson Gustavo Eckardt 
Representante das Recuperandas 

 

 

CEREALISTA SUPERIOR LTDA. 
 

Classe III 
 
 
 

Ellem Maria Vergani 
Banco do Bradesco S/A 

 
 

Rafael Nienow 
Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados de São 
Miguel do Oeste – SICOOB 
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CEREALISTA TREVO SUL LTDA. 

 
Classe II 

 
 

 
 

 
 
 

 
Classe III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARIELLA TRANSPORTES LTDA. 

 

 
Classe III 

 
 
 

Ellem Maria Vergani 
Banco do Bradesco S/A 

 
 

Rafael Nienow 
Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados de São 
Miguel do Oeste – SICOOB 

 
 

 

Rafael Nienow 
Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados de São 
Miguel do Oeste – SICOOB 

Rafael Nienow 
Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados de São 
Miguel do Oeste – SICOOB 
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Assinaturas

VICTORIA CARDOSO KLEIN
Assinou para aprovar

MEISSON GUSTAVO ECKARDT
Assinou para aprovar

RAFAEL NIENOW
Assinou para aprovar

ELLEM MARIA VARGANI
Assinou para aprovar

CRISTIANE DE CARLI MORETTO
Assinou para aprovar

Log

09 jul 2021, 15:35:39 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número 7a660f63-30bb-4655-a550-

4de3477c6dda. Data limite para assinatura do documento: 09 de julho de 2021 (18:04).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 jul 2021, 15:35:43 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

victoria@preservacaodeempresas.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

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

Operador para validação do signatário: nome completo VICTORIA CARDOSO KLEIN.

09 jul 2021, 15:35:43 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

cristiane.moretto@oliveiraeantunes.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

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

Operador para validação do signatário: nome completo CRISTIANE DE CARLI MORETTO.

09 jul 2021, 15:35:44 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

meisson@dalcortivo.adv.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

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

validação do signatário: nome completo MEISSON GUSTAVO ECKARDT.

09 jul 2021, 15:35:44 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

ellem.vergani@continiadvogados.com, para assinar para aprovar, com os pontos de

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

Operador para validação do signatário: nome completo ELLEM MARIA VERGANI.
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09 jul 2021, 15:35:45 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

rafael.nienow@sicoobsmo.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

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

validação do signatário: nome completo RAFAEL NIENOW.

09 jul 2021, 15:37:44 VICTORIA CARDOSO KLEIN assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

victoria@preservacaodeempresas.com.br (via token). CPF informado: 025.223.550-90. IP:

189.6.248.114. Componente de assinatura versão 1.123.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

09 jul 2021, 15:40:13 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

ellem.vergani@continiadvogados.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

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

Operador para validação do signatário: nome completo ELLEM MARIA VARGANI.

09 jul 2021, 15:40:29 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc removeu da Lista de Assinatura:

ellem.vergani@continiadvogados.com para assinar para aprovar.

09 jul 2021, 15:43:03 MEISSON GUSTAVO ECKARDT assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

meisson@dalcortivo.adv.br (via token). CPF informado: 055.953.519-85. IP: 191.5.145.3.

Componente de assinatura versão 1.123.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 jul 2021, 15:44:00 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

cristiane.moretto@oliveiraeantunes.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

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

Operador para validação do signatário: nome completo CRISTIANE DE CARLI MORETTO.

09 jul 2021, 15:44:08 ELLEM MARIA VARGANI assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

ellem.vergani@continiadvogados.com.br (via token). CPF informado: 006.890.630-75. IP:

189.114.136.101. Componente de assinatura versão 1.123.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

09 jul 2021, 15:44:16 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc removeu da Lista de Assinatura:

cristiane.moretto@oliveiraeantunes.com.br para assinar para aprovar.

09 jul 2021, 15:47:16 CRISTIANE DE CARLI MORETTO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

cristiane.moretto@oliveiraeantunes.com.br (via token). CPF informado: 068.719.349-44. IP:

177.200.202.202. Componente de assinatura versão 1.123.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

09 jul 2021, 15:54:19 RAFAEL NIENOW assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

rafael.nienow@sicoobsmo.com.br (via token). CPF informado: 030.212.569-88. IP:

189.113.89.169. Componente de assinatura versão 1.123.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

09 jul 2021, 15:54:19 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

7a660f63-30bb-4655-a550-4de3477c6dda.
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Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 7a660f63-30bb-4655-a550-4de3477c6dda, com os efeitos

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