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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE  

EMPRESÁRIA CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.  

(2ª CONVOCAÇÃO) 

 

Recuperação Judicial n° 5009550-84.2019.8.21.0008 – 3ª 

Vara Cível da Canoas – RS  
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e 
vinte e um (2021), em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, a 
Administração Judicial, neste ato representada pelo advogado Guilherme 
Falceta da Silveira, nomeada e compromissada nos autos da Recuperação 
Judicial nº 5009550-84.2019.8.21.0008, requerida pela sociedade empresária 
Celta Serviços Industriais Ltda., perante a 3ª Vara Cível da Canoas – RS, 
declarou encerrada a lista de presenças às 15:00 horas, a qual passa a fazer 
parte integrante desta ata. 

Na condição de presidente, o representante da Administração Judicial 
declarou abertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre 
o plano de recuperação apresentado pela Recuperanda e eventual 
constituição do Comitê de Credores, conforme edital disponibilizado na edição 
nº 7.018 do Diário da Justiça Eletrônico de 27/07/2021. Ainda, em atenção às 
inovações legislativas trazidas pela Lei nº 14.112/2020, o edital de 
convocação foi disponibilizado no sítio eletrônico da Administração Judicial, 
conforme determina o art. 36 da LRF. 

Foi designada a Sra. Julia de Carvalho Voltani (OAB/SP 445014), 
representante da credora Peri formas e Escoramentos Ltda., como secretária, 
a quem incumbe a lavratura da ata. A Recuperanda está representada neste 
ato pelo procurador Alexandre Irigoyen de Oliveira (OAB/RS 59567).   

Feito os esclarecimentos iniciais, o representante da Administração 
Judicial agradeceu a presença de todos e teceu considerações sobre o 
funcionamento da assembleia e suas peculiaridades na forma virtual. 
Informou aos presentes que o conclave será gravado, ficando a gravação à 
disposição dos interessados no canal da Administração Judicial no Youtube. 

Por se tratar de segunda convocação, a Administração Judicial declarou 
instalada a assembleia-geral de credores, independentemente de quórum. De 
qualquer forma, examinando a lista de presença, constatou-se que estão 
presentes ao conclave 47,82% dos créditos da classe I, 52,71% dos créditos 
da classe III e 10,65% dos créditos enquadrados como microempresa ou 
empresa de pequeno porte (IV). Não há créditos arrolados na classe II na 
presente Recuperação Judicial. 

Em seguida, foi passada a palavra aos representantes da Recuperanda, 
que agradeceram a presença de todos e, em sequência, discorreram sobre o 
andamento das atividades empresariais, ponderando pela necessidade de 
suspensão dos trabalhos pelo prazo de aproximadamente 90 (noventa) dias, 
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prazo suficiente para apresentar o necessário modificativo do plano de 
recuperação, tendo em vista que o Edital apresentado pela Recuperanda 
sofreu alterações, sendo necessária a adequação do plano frente os novos 
valores arrolados em cada classe de créditos.  Apresentou, em linhas gerais, 
as possíveis propostas modificativas ao Plano de Recuperação Judicial, 
ressaltando a provável remessa de aproximadamente R$ 1.200.000,00 
oriundo do processo trabalhista na Comarca de Betim – Minas Gerais.  

A Administração Judicial ressaltou à Recuperanda e aos credores 
presentes que a suspensão do conclave deve estar de acordo com o que 
determina o art. 56, § 9º, da LRF, o qual determina que a assembleia deverá 
ser encerrada no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de sua 
instalação. 

Ato subsequente, foi oportunizado aos credores fazerem uso da palavra, 
ressalvado pelo representante da Administração Judicial que as 
manifestações devem se ater às formalidades do processo de recuperação 
judicial.  

Pelo representante da credora Ribeiro Industria de Comercio e Materiais 
Elétricos houve questionamento acerca do plano de recuperação apresentado 
pela Recuperanda, especificamente em relação às condições de pagamento 
previstas aos credores quirografários e aos denominados credores 
retardatários. 

Em resposta, os representantes da Recuperanda esclareceram que 
apresentarão modificativo que não conterá a discrepância apontado pelo 
representante da credora. 

Pelo representante da Auto Veste Uniformes Profissionais Ltda., houve 
postulação de fixação de prazo para apresentação de modificativo do plano 
de recuperação judicial; bem como questionou se há intenção da 
Recuperanda de definição no modificativo a ser apresentado dos parâmetros 
quanto às medidas em caso de descumprimento do plano.     

Em resposta, os representantes da Recuperanda afirmaram que 
apresentarão o modificativo do plano com pelo menos cinco dias uteis de 
antecedência em relação a data do procedimento da AGC, bem como 
confirmaram a intenção de modificar as cláusulas em relação ao 
descumprimento do plano de recuperação judicial.  

Pela representante da credora Peri Formas e Escoramentos Ltda., houve 
a sugestão de que o modificativo seja apresentado no prazo de dez dias úteis 
antes da realização do conclave.  

Em resposta, pelos representantes da Recuperanda, houve acolhimento 
da sugestão, de modo que firmaram o compromisso de apresentar o 
modificativo com pelo menos 10 dias corridos antes do prosseguimento dos 
trabalhos.  

Não havendo outras questões impeditivas, o pedido de suspensão foi 
colocado em votação na forma dos artigos 38 e 42, ambos da LRF, por não 
se tratar de deliberação sobre o plano de recuperação. 
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Passado à votação, esta se deu de maneira separada com cada credor 
exercendo seu direito de voto de forma oral e através de plataforma eletrônica. 

Encerrada a votação, o pedido de suspensão foi aprovado por 84,31% 
dos créditos presentes à assembleia. Assim, o conclave será retomado em 
23/11/2021, às 15:00 horas, através da mesma plataforma virtual. 

Com a palavra, o 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 pelo Presidente, pela 
secretária, pelo representante da Recuperanda e por dois membros de cada 
classe de credores presentes. 
 

Guilherme Falceta da Silveira 
Administrador Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

Julia de Carvalho Voltani 
 Secretária 

 

 
Alexandre Irygoyen de Oliveira 

Representante da Recuperanda 

 
 

 
 

Membros Classe I 
 
 
 

Saulo Lincoln Horta Telles              
Saulo Lincoln Horta Telles  

 
 

 
 
 

Membros Classe III 
 
 
 

Erik Tavares Domingues 
Banco do Brasil S/A   

      Nielsen Gonçalves Prieto 
PSV Solutions 
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Membros Classe IV 

 
 
 

Pietri Uber de Jesus         
Auto Veste Uniformes Profissionais 

Ltda.  
 
 

Isabela Melo Gomes da Costa  
Panek Transportes Ltda.  
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Assinaturas

Guilherme Falceta
Assinou para aprovar

Erik Tavares Domingues - Banco do Brasil
Assinou para aprovar

Julia de Carvalho Voltani
Assinou para aprovar

Pietri Uber de Jesus
Assinou para aprovar

Nielsen Gonçalves Prieto
Assinou para aprovar

Saulo Telles
Assinou para aprovar

Alexandre Irigoyen CELTA
Assinou para aprovar

Isabela Melo Gomes da Costa
Assinou para aprovar

Log

25 ago 2021, 15:43:01 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número d1b3fd3e-228d-4baa-add3-

f29987b92d0f. Data limite para assinatura do documento: 24 de setembro de 2021 (15:29).

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

25 ago 2021, 15:43:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

guilherme@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 Guilherme Falceta .

25 ago 2021, 15:43:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

gecor.4978@bb.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 Erik Tavares Domingues - Banco do Brasil .

25 ago 2021, 15:43:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

jcv@pedraza.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 Julia de Carvalho Voltani         .

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 25 de agosto de 2021. Versão v1.3.2.
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25 ago 2021, 15:43:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

pietri@moreirauber.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 Pietri Uber de Jesus.

25 ago 2021, 15:43:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

nielsen.prieto@psvsolutions.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 Nielsen Gonçalves Prieto .

25 ago 2021, 15:43:05 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

saulositramontimg@gmail.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 Saulo Telles .

25 ago 2021, 15:43:06 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

contato@dro.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 Alexandre Irigoyen CELTA .

25 ago 2021, 15:43:07 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

sandrapanek@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

25 ago 2021, 15:43:55 Julia de Carvalho Voltani          assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

jcv@pedraza.com.br (via token). CPF informado: 420.850.058-10. IP: 201.82.36.191. Componente

de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

25 ago 2021, 15:44:34 Saulo Telles  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

saulositramontimg@gmail.com (via token). CPF informado: 506.459.606-59. IP: 201.17.186.216.

Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

25 ago 2021, 15:44:45 Nielsen Gonçalves Prieto  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

nielsen.prieto@psvsolutions.com.br (via token). CPF informado: 251.856.558-28. IP:

177.103.254.166. Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

25 ago 2021, 15:45:04 Guilherme Falceta  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

guilherme@preservacaodeempresas.com.br (via token). CPF informado: 027.564.990-30. IP:

189.6.251.182. Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

25 ago 2021, 15:45:56 Pietri Uber de Jesus assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

pietri@moreirauber.com.br (via token). CPF informado: 014.305.756-11. IP: 201.80.48.110.

Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

25 ago 2021, 15:46:34 Isabela Melo Gomes da Costa assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

sandrapanek@gmail.com (via token). CPF informado: 088.338.639-99. IP: 200.66.126.174.

Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

25 ago 2021, 15:53:39 Erik Tavares Domingues - Banco do Brasil  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

gecor.4978@bb.com.br (via token). CPF informado: 349.927.058-71. IP: 170.66.1.233.

Componente de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 25 de agosto de 2021. Versão v1.3.2.
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25 ago 2021, 15:57:28 Alexandre Irigoyen CELTA  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

contato@dro.adv.br (via token). CPF informado: 954.699.740-49. IP: 170.231.47.69. Componente

de assinatura versão 1.134.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

25 ago 2021, 16:00:53 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído

para o documento número d1b3fd3e-228d-4baa-add3-f29987b92d0f.

Hash do documento original (SHA256): c7b776eb81099f0fb6b40c7c23669db60be7614a0457610bdb5836275c55f666

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d1b3fd3e-228d-4baa-add3-f29987b92d0f, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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