
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA 
 
PROQUITEC INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL S.A 

 
Aos 27 (VINTE E SETE) dias do mês de NOVEMBRO de 2020, as 11:00 horas, pela 
plataforma virtual ClickMeeting, a empresa MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA 
LTDA., nomeada nos autos do processo de Recuperação Judicial da empresa 
supracitada, tramitando perante a Vara Única do foro de Vargem Grande Paulista/SP, 
sob o nº 1000602-93.2016.8.26.0654, neste ato representada pelo DR. MAURICIO 
GALVÃO DE ANDRADE, deu início em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO aos trabalhos da 
Assembleia Geral de Credores (AGC).  
 
Os procedimentos para a realização da assembleia observaram os termos do edital de 

convocação disponibilizado na Imprensa Oficial as fls. 257 do DJE datado de 29/10/2020, 

cujo teor encontra-se também as fls. 3781 dos autos da Recuperação Judicial. 

 

A lista dos credores participantes do ato segue em anexo e passa a fazer parte integrante 

desta ata.  

 

Para secretariar os trabalhos da assembleia, o Administrador judicial indicou a DRA. 

CLAUDIA SANDRINI, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 296.054. 

 
Ato contínuo, o Administrador Judicial informou o quórum presente, qual seja:  
 
CLASSE I – TRABALHISTA, do total de 18 credores listados que perfazem o montante de 
R$ 544.463,98, nenhum credor se encontra presente. 
 
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO do total de 55 credores listados que perfazem o montante 
de R$ 18.754.739,64, encontram-se presentes 15 credores que perfazem o montante de 
R$ 16.793.939,26, o que equivale a 89,55% dos créditos listados nesta classe. 
 
CLASSE IV – MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, do total de 10 credores 
listados que perfazem o montante de R$ 186.288,12, encontram-se presentes 1 credor 
no montante de R$ R$21.460,79, o que equivale a 11,52% dos créditos listados nesta 
classe. 
 
Tendo em vista disposição legal contida no parágrafo 2ª do artigo 37ª da Lei 11.101/05, 
que “a assembleia será instalada com a presença de mais da metade dos credores, de 
cada classe computadas por valor”, restou, portanto, quórum insuficiente para a 
instalação da assembleia.  
 
Assim, diante da insuficiência de quórum para instalação da Assembleia, o 
Administrador Judicial declarou prejudicados os trabalhos informando os presentes, que 
estes já saem convocados para a realização da Assembleia em SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
NO DIA 04 DEZEMBRO DE 2020, NA MESMA PLATAFORMA E HORÁRIO, (novo Link 
Convite será enviado a todos credores credenciados e ouvintes) estando dispensados da 
apresentação de nova procuração aqueles que já o fizeram para a primeira convocação, 
com a reabertura de prazo para todos os demais credores.  



 
Finalizando os trabalhos, procedi a leitura da ata, a qual foi aprovada por unanimidade 
entre os presentes.  
 
Pelo Administrador Judicial foram convidados os credores abaixo para aprovarem por 
meio de vídeo suas assinaturas virtuais.  
 
 
Dr. MAURICIO GALVÃO DE ANDRADE 
MGA Administração E Consultoria Ltda.  
 
Dra. Maria Odete Duque Bertasi (de acordo – vídeo) ok 
Advogada da Recuperanda 
 
Dra. Claudia Sandrini (de acordo – vídeo) ok 
Secretária 
 
Dra. Adriana Pelinson Duarte (de acordo – vídeo) ok 
CLASSE III – Banco Bradesco S/A 
 
Dra. Sandra Sevilhano de Oliveira (de acordo – vídeo) ok 
CLASSE III – Banco Safra S/A 
 
CLASSE IV – José Vital Zanardi (de acordo – vídeo)ok 
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