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ASSEMBLEIÄ GERAL DE CREDORES

nncurnnaÇÃo ¡unrcrAl - pRocrsso No r02ó 97 4-o6.z0t9.t.z6.azz4

GRUPO BARDELLA

No dia 12 de março de 2020, às I lh00min, a Administradora

Judicial da Recuperação Judicial de GRUPO BARDELLA, LASPRO CONSULTORES

LTDA.' neste ato representada pelo Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, OABISP no 98.628,

nomeada nos autos da Recuperação Judicial em trâmite perante a g" Vara CÍvel da Comarca de

Guarulhos, Estado de São Paulo, autos no 1026974-06.2019.E.26.0224, deu início aos trabalhos

da Assembleia Geral de Credores na Av. Antonio Bardella, no 525, Cidade Industrial, Guarulhos

- São Paulo/SP, CEP:07220-902, cujos credores presentes assinaram a lista de presença em

anexo, que passa a ser parte integrante desta ata.

O representante da Administradora Judicial convidou qualquer

dos credores presentes para secretariar esta Assembleia. Como não houve interessados, a

Administradora Judicial indicou como secretária aDra. Lilian Santos, solteira, advogada, o que

foi aceito pela Assembleia.

Ato contínuo, o representante da Administradora Judicial

apresentou os membros da mesa diretora composta pelo proprio, pela Secretária e os Doutores

Renato Luiz de Macedo Mange e Eduardo Foz Mange, advogados das Recuperandas.

Na sequência, o representante da Administradora Judicial

dispensou a verificação do quórum, por se tratar de Assembleia em continuação e esta

independer de quórum mínimo, declarando instalada a presente Assembleia. Pela mesma razãa

foi dispensada a leitura do edital de convocação

O representante da Administradora Judicial concedeu a

ao Dr. Enrico Fabieui para considerações. Noticiou que apresentou o aditivo do

Recuperação Judicial no último 20 de fevereiro de 2020. Entretanto, consignou que o

e demais credores, sendoBardella está em negociação prazo
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que consiga chegar a um consenso de forma a melhor atender os interesses dos credores. Assim,

pugnou por nova suspensão da Assembleia, pelo prazo de 60 dias, com realização da

Assembleia Geral de Credores para o dia 12 de maio de202t.

O representante da Administradora Judicial, antes de colocar a

proposta de suspensão da assembleia em votação, informou que alguns trabalhadores (Classe

I) solicitaram a possibilidade de votar a constiûrição do comitê de credores

Diante desse pedido foi questionado quais as classes teriam

interesse na formação do comitê e somente a classe I teve manifestações favoráveis. Nas demais

não houve nenhum credor interessado.

O representante da Administradora Judicial esclareceu aos

credores as principais funções do comitê de credores, nos termos do artigo 26 da Lei

I 1.101/2005.

O representante da Administradora Judicial suspendeu a

Assembleia por 5 minutos, para que os interessados na formação do comitê de credores

pudessem conversar sobre o tema.

Retomados os trabalhos, o advogado das Recuperandas informou

que as Recuperandas estão de total acordo com a formação do comitê de credores, embora a

decisão sobre a constituição caiba aos próprios credores.

Colocada em votação na classe I se haveria ou não formação do

Comitê de Credores, foi aprovada por 72,l4Yo dos votos presentes.

O representante da Administradora questionou os nomes

candidatos que comporiam aas chapas candidatas, sendo

- Chapa l:Rubens Geraldo Gunther, candidato ati

e Julio Cesar Enge Raele, suplente.
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- Chapa 2: Elenildo Queiroz Santos, candidato a titular e João

Habya( candidato a suplente

O representante da Administradora Judicial esclareceu que o

voto não é por cabeçq mas sim por crédito. Esclareceu que na planilha aparccerâ como S voto

na chapa de Rubens e N na chapa do Elenildo e A como abstenção. Não havendo oposição,

passou-se, então, a votação das chapas candidatas,

Após a votação, a Chapa do Sr. Rubens foi eleit¿ para o comitê

de credores, obtendo 57,04yo dos votos, consoante planilha anetÐ, ficando a formação desta

forma:

Rubens Geraldo Gunther, titular

Julio Cesar Enge Raele, 1o suplente

Elenildo Queiroz Santos, 2o suplente

Foi esclarecida a necessidade de comparecimento em cartório

para assinatura do termo, em conformidade com a legislação em vigor.

O Dr. Renato de Souza, representando credor trabalhista,

questionou o motivo da suspensão. As recuperandas esclareceram, reiterando o afirmado no

início desta assembleia.

O credor Adalto José dos Santos manifestou-se no sentido de que

as Recuperandas, da mesma forma que estão negociando com as Instituições Financeiras,

negociem também, forma de pagamento mais benéfica aos trabalhadores. As recuperandas

informaram que buscarão a melhor solução para todas as classes.

O Dr. José Carlos Pergorari questionou sobre os itens

da AGC anterior, corno por exemplo, a reavaliação dos ativos. As recuperandas

que os bancos estão elaborando reavaliação dos ativos
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A Dra. Eliana Guitti, fez a leitura de trechos da ata da assembleia

anterior, pontuando as pendências e dúvidas constantes, além de questionar a demora nas

negociações com as instituições financeiras.

O advogado das Recuperandas noticiou que os resultados do

Grupo Bardella estão nos relatórios mensais, apresentados nos autos^ Colocou-se a disposição

de encaminhar por e-mail os relatórios e documentos solicit¿dos.

O representante da Administradora esclareceu a importância de

se aguardar a negociação dos bancos, visto que são os credores com créditos mais relevantes na

recuperação judicial. Pontuou que a dificuldade e demora nas negociações resultam da

necessidade de toda negociação depender de aprovação da diretoria das institr¡ições, além de

seus comitês.

Dessa forma, passou-se a votação da suspensão da Assembleia

Geral de Credores para o dia 12 de maio de 2020, a ser rcalizadana Av. Antonio Bardell4 no

525, Cidade Industrial, Guarulhos - São Paulo/SP, CEP: 07220-902, ggm;þþ!g_.dg

credenciamento às 09hû0 e instalacão às 11:00h com a apresentação de evenfual

modificativo do plano até o dia 30 de abril de 2020.

Apurados os votos, a suspensão foi aprovada por 92,85% dos

créditos presentes na assembleia, consoante planilha em anexo.

Foram apresentadas ressalvas que são juntadas como anexo a

presente ata.

Na sequência, o representante da Administradora Judicial

solicitou à Secretaria a leitura desta ata, cuja redação foi aprovada por unanimidade entre os

presentes, seguindo assinada quem de direito.
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Guarulhos, 12 de março de 2020

Laspro

Oreste Laspro

Secretária

Mange

José Roberto Mendes da Silva

Ðiretor PresÍdente

Credor Classe I: AIIENILSON SAI\ITOS RIBEIRO
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Credor Classe II¡

Classe I: CARLOS EIIUARIIO TORRES DE LIMA

II: BAIICO DO BRASIL S.A.

NAL DE I}ESEN. ECON. E SOCIAL

Classe IIL HOSPITAL LTI}A

Credor Classe lfi: BRASIL IND.O MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Credor Classe IV: ACESSOLIIAS COMERCIAL LTDA-EPP

Credor IV: ABC PARA RAIOS.BRASIL LTDA ME


