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‘ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DA EMPRESA CIABE 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EVAPORADORES EIRELI  

(1ª CONVOCAÇÃO) 

 

Recuperação Judicial n° 5002913-14.2019.8.21.0010 – 1º 

Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul – RS 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte 
e um (2021), em ambiente virtual, por meio da plataforma da Zoom, a 
Administração Judicial, neste ato representada pelo advogado Guilherme 
Falceta da Silveira, nomeada e compromissada nos autos da Recuperação 
Judicial nº 5002913-14.2019.8.21.0010, requerida pela empresa Ciabe 
Indústria Brasileira de Evaporadores EIRELI, perante a 6ª Vara Cível da 
Comarca de Caxias do Sul – 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 7.021 do Diário da Justiça Eletrônico de 30/07/2021. 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 designado o Sr. Ricardo Ferreira Trindade, representante do Banco 
Bradesco S/A e Sicredi Pioneira RS, como secretário, a quem incumbe a 
lavratura da ata.  

Feitos 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. 

Examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao 
conclave 12,50% dos créditos com garantia real (classe II) e 15,95% dos 
créditos da classe III. Não estiveram presentes quaisquer credores da classe 
I. Não há créditos arrolados na classe IV na presente 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 29/09/2021, às 15:00 
horas, nesta 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 
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www.preservacaodeempresas.com.br. Foi a mesma lida e aprovada por 
unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo Presidente, pelo 
secretário, pelo representante da Recuperanda e por dois membros de cada 
classe de credores presentes. 
 

 

Guilherme Falceta da Silveira 
Administrador Judicial 

Presidente da Assembleia 
 
 
 

Ricardo Ferreira Trindade 
 Secretário 

Luciano Mendonça 
 Representante da Recuperanda 

 
 

Membros Classe II 
 

 
Carlos Rangel  

Banco do Brasil S/A  
  

 
 

Membros Classe III 
 
 
 

Ricardo Ferreira Trindade 
Banco Bradesco S/A e Sicredi 

Pioneira RS 
 

      Douglas Mazutti de Marco 
      Caixa Econômica Federal  
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Assinaturas

Luciano da Costa Mendonça

CPF: 803.369.140-91

Assinou para aprovar em 16 set 2021 às 14:34:08

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Guilherme Falceta

CPF: 027.564.990-30

Assinou para aprovar em 15 set 2021 às 15:21:10

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Douglas Marco

CPF: 010.875.560-66

Assinou para aprovar em 15 set 2021 às 15:21:49

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Ricardo Ferreira Trindade

CPF: 022.353.210-03

Assinou para aprovar em 15 set 2021 às 15:24:22

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Carlos Rangel da Silva

CPF: 276.849.968-43

Assinou para aprovar em 15 set 2021 às 15:24:55

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
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15 set 2021, 15:19:56 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc criou este documento número 544d0a7c-8330-464d-ab25-

c5009b19aba3. Data limite para assinatura do documento: 15 de outubro de 2021 (15:17).

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

15 set 2021, 15:19:57 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

luciano@lm.adv.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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15 set 2021, 15:19:57 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 .

15 set 2021, 15:19:57 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 Carlos Rangel da Silva .

15 set 2021, 15:19:57 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

douglas.marco@caixa.gov.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 Douglas Marco .

15 set 2021, 15:19:57 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

ricardo.trindade@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 Ricardo Ferreira Trindade .

15 set 2021, 15:20:37 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

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

car_rangel@terra.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via

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

15 set 2021, 15:21:10 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 1.138.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

15 set 2021, 15:21:49 Douglas Marco  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

douglas.marco@caixa.gov.br (via token). CPF informado: 010.875.560-66. IP: 200.201.175.18.

Componente de assinatura versão 1.138.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

15 set 2021, 15:24:22 Ricardo Ferreira Trindade  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

ricardo.trindade@continiadvogados.com.br (via token). CPF informado: 022.353.210-03. IP:

177.135.111.41. Componente de assinatura versão 1.138.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

15 set 2021, 15:24:22 Operador com email guilherme@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-

4c53-aade-b4d130d267cc removeu da Lista de Assinatura: gecor.4978@bb.com.br para assinar

para aprovar.

15 set 2021, 15:24:55 Carlos Rangel da Silva  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

car_rangel@terra.com.br (via token). CPF informado: 276.849.968-43. IP: 186.220.38.225.

Componente de assinatura versão 1.138.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 set 2021, 14:34:09 Luciano da Costa Mendonça assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

luciano@lm.adv.br (via token). CPF informado: 803.369.140-91. IP: 177.137.114.134.

Componente de assinatura versão 1.139.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 set 2021, 14:34:57 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 544d0a7c-8330-464d-ab25-c5009b19aba3.
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Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 544d0a7c-8330-464d-ab25-c5009b19aba3,

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