
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 
EMPRESA 

 
INTERBUILD CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
Aos  27  (VINTE E SETE) dias do mês de NOVEMBRO de 2020, as 15:00 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 
02ª Vara do foro de Campinas/SP, sob o nº 1010288-12.2018.8.26.0114, 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. 76 do DJE datado de 10/11/2020, cujo 

teor encontra-se também as fls. 4133 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. 

 
Antes de informar o quórum de instalação da assembleia, o Administrador Judicial informou aos 
presentes que por se tratar proposta de modificativo que altera os pagamentos somente para a 
CLASSE I – TRABALHISTA, sem qualquer modificação as demais classes, somente será 
computado o quórum da CLASSE I – TRABALHSITA, conforme o disposto no artigo 45 § 3º da 
lei 11.101/2005, e estes terão direito a voz e voto na assembleia, figurando os demais como 
ouvintes. 
 
Na sequência, o Administrador Judicial informou o quórum presente, qual seja:   
 
CLASSE I – TRABALHISTA, do total de 51 credores listados que perfazem o montante de R$ 
1.059.925,69, encontram-se presentes 5 credores que perfazem o montante de R$28.531,01, o 
que equivale a 2,69% dos créditos listados nesta classe. 
 
Tendo em vista disposições legais contidas na Lei 11.101/05, quais sejam, parágrafo 2ª do artigo 
37, que “a assembleia será instalada com a presença de mais da metade dos credores, de 
cada classe computadas por valor”, bem como o parágrafo 3º do artigo 45, que “ o credor 
não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de 
deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições 
originais de pagamento de seu crédito”, 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 enviados 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.  
 
A DRA. KARINA COSTA CAVALCANTE BATISTA, advogada dos credores ALGAR TELECOM 
S/A e ALGAR MUTIMÍDIA, e o DR. LUIS ANTONIO MEIRELLES, advogado do credor L2U 
COMERCIO E INSTALACOES EIRELI, estiveram presentes na assembleia, figurando como 
ouvintes. 
 
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.  
 
Dr. Fábio Aboim Guedes (de acordo – vídeo) ok por chat 
Advogado da Recuperanda 
 
Dra. Claudia Sandrini 
Secretária 
 
Dra. Solange De Fatima Aparecida Silva (de acordo – chat) ok  
CLASSE I - Daniela Neves Agostinho  
 
Dr. Raphael Galani Da Silva Nunes (de acordo – chat) ok  
CLASSE I - Leandro Nunes Morais e outros 

 


		2020-11-27T19:52:16-0300
	MAURICIO GALVAO DE ANDRADE




