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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE  

EMPRESÁRIA AUBVILLE SOLUÇÕES AMBIENTAIS E TRANSPORTES 

EIRELI  

(1ª CONVOCAÇÃO) 

 

Recuperação Judicial n° 5009523-56.2021.8.24.0038 – 6ª 

Vara Cível da Comarca de Joinville – SC  
 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e 
dois (2022), em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, a 
Administração Judicial, neste ato representada por Gabriel Masiero, nomeada 
e compromissada nos autos da Recuperação Judicial nº 5009523-
56.2021.8.24.0038, requerida pela empresa Aubville Soluções Ambientais e 
Transportes EIRELI, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Joinville – SC, 
declarou encerrada a lista de presenças às 15 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 publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do dia 22/03/2022. 

Foi designado o Sr. Fernando da Silva Correa, inscrito na OAB/RS 
99.503, representante do credor Banco Bradesco S/A, como secretário, a 
quem incumbe a lavratura e leitura da ata. A Recuperanda está representada 
neste ato pelo Dr. Marcelo Cabral Reinhold, inscrito na OAB/SC 44.416. 

Examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao 
conclave 57,06% dos créditos da classe III. Não estiveram presentes credores 
das classes I, II e IV.  

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 28/04/2022, às 15 
horas, nesta mesma plataforma virtual. 

O Dr. Peterson dos Santos Teixeira, inscrito perante a OAB/PR 85.675, 
solicitou a inclusão em ata da sua presença como ouvinte pelo Banco do Brasil 
S/A. 

A Dr. Valderlânia Luna, inscrita perante a OAB/SC 18.843, solicitou a 
inclusão em ata da sua presença como ouvinte pela Caixa Econômica 
Federal. 

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 https://brizolaejapur.com.br/. Foi a 
mesma lida e aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada 
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pelo Presidente, pelo secretário, pelo representante da Recuperada e por ao 
menos um membro de cada classe de credores presentes. 
 

 

Gabriel Masiero 
Administrador Judicial 

Presidente da Assembleia 
 

Fernando da Silva Correa  
Secretário 

 

Marcelo Reinhold 
Representante das Recuperandas 

 

 
Classe III 

 
 
 

Rafael Giuseppe Hoepers Meneghelli 
Caixa Econômica Federal 

 
 

Talita Goncalves Marcelino 
Banco do Brasil 
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Assinaturas

Rafael Giuseppe Hoepers Meneghelli

CPF: 070.875.229-22

Assinou para aprovar em 14 abr 2022 às 15:16:09

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Gabriel Masiero

CPF: 048.080.519-90

Assinou para aprovar em 14 abr 2022 às 15:14:59

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Marcelo Roberto Cabral Reinhold

CPF: 726.350.530-49

Assinou para aprovar em 14 abr 2022 às 15:16:47

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Fernando da Silva Correa

CPF: 020.146.000-90

Assinou para aprovar em 14 abr 2022 às 15:15:41

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Talita Gonçalves Marcelino

CPF: 310.912.158-12

Assinou para aprovar em 14 abr 2022 às 15:18:33

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.
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14 abr 2022, 15:14:15 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

rafael.meneghelli@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 Rafael Giuseppe Hoepers Meneghelli .

14 abr 2022, 15:14:16 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

gabriel@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 Gabriel Masiero.

14 abr 2022, 15:14:16 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

marcelo@mrcr.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 Marcelo Roberto Cabral Reinhold.

14 abr 2022, 15:14:16 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

talita.marcelino@bb.combr, 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 TALITA GONCALVES MARCELINO.

14 abr 2022, 15:14:16 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

fernando.silva@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 Fernando da Silva Correa.

14 abr 2022, 15:15:00 Gabriel Masiero assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

gabriel@preservacaodeempresas.com.br (via token). CPF informado: 048.080.519-90. IP:

179.181.82.202. Componente de assinatura versão 1.249.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 15:15:42 Fernando da Silva Correa assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

fernando.silva@continiadvogados.com.br (via token). CPF informado: 020.146.000-90. IP:

170.254.150.13. Componente de assinatura versão 1.249.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 15:16:10 Rafael Giuseppe Hoepers Meneghelli  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

rafael.meneghelli@caixa.gov.br (via token). CPF informado: 070.875.229-22. IP: 200.201.163.13.

Componente de assinatura versão 1.249.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 15:16:47 Marcelo Roberto Cabral Reinhold assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

marcelo@mrcr.com.br (via token). CPF informado: 726.350.530-49. IP: 177.204.18.205.

Componente de assinatura versão 1.249.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 15:16:48 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc adicionou à Lista de Assinatura:

talita.marcelino@bb.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

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

14 abr 2022, 15:18:33 Talita Gonçalves Marcelino assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

talita.marcelino@bb.com.br (via token). CPF informado: 310.912.158-12. IP: 170.66.1.64.

Componente de assinatura versão 1.249.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 15:19:10 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc removeu da Lista de Assinatura: talita.marcelino@bb.combr para assinar

para aprovar.
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14 abr 2022, 15:20:22 Operador com email deise@preservacaodeempresas.com.br na Conta 03228d52-7296-4c53-

aade-b4d130d267cc finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número 210bb00b-478b-41fb-9ecf-7ff6b85d4215.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, 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 e deve ser considerado parte do documento nº 210bb00b-478b-41fb-9ecf-7ff6b85d4215, com os efeitos

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