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

 
Aos 04 (QUATRO) dias do mês de DEZEMBRO 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 SEGUNDA 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. 

 

Antes da palavra ser passada ao Administrador Judicial, pela secretaria da Assembleia 
foi informado o seguinte: devido se tratar de ato por meio virtual, em caso de queda de 
conexão ou instabilidades de sistema, que permaneçam todos aguardando, pois todos 
serão conectados novamente. 
 
Ato contínuo, tendo em vista a segunda convocação independer de quórum para 

instalação, o Administrador Judicial declarou aberto os trabalhos, passando em seguida 

as orientações acerca dos procedimentos assembleares, quais sejam: (i) toda a 

assembleia está sendo filmada e gravada (ii) primeiramente a palavra será dada ao 

advogado da Recuperanda para explanação acerca do Aditivo ao Plano de Recuperação 

Judicial (PRJ); (iii) após explanação a palavra será aberta aos credores, os quais 

manifestarão a sua intenção de uso da palavra por meio do chat e, por ordem lhe será 

dada a oportunidade de manifestação por meio do vídeo; (iv) eventuais ressalvas 

deverão ser encaminhadas até o final da Assembleia para o endereço eletrônico (e-

mail): agcproquitec@mgaconsultoria.com.br;  (v) sanadas todas as dúvidas será aberta 

a votação, a qual será por meio de vídeo, onde o credor será chamado a manifestar 

verbalmente seu voto.  

 

Em seguida, o Administrador Judicial passou a palavra a advogada da Recuperanda, DRA. 

MARIA ODETE DUQUE BERTASI, para explanação acerca do aditivo ao Plano de 

Recuperação Judicial (PRJ).  

 

mailto:agcproquitec@mgaconsultoria.com.br


Após breve relato sobre a atual situação da Recuperanda, o DRA. MARIA ODETE, 

esclareceu que diante da situação excepcionalíssima criada pela pandemia, a qual 

impactou consideravelmente a situação econômico-financeira da Recuperada, houve a 

necessidade de um ajuste ao plano de recuperação judicial, o qual foi juntado aos autos 

para conhecimento dos credores. Passando em seguida a palavra ao consultor da 

recuperanda, SR. ENRICO FABIETTI. 

 

Pelo SR. ENRICO, foram consideradas as razões e motivos para a apresentação de um 
novo Aditivo, apresentando os termos do aditivo juntado aos autos, o qual foi 
disponibilizado por meio de slides para acompanhamento dos credores. Ressaltou aos 
credores os principais pontos contidos no aditivo, quais sejam, 06 meses de carência da 
homologação do aditivo, mantendo essencialmente as formas de pagamento. 
Esclareceu que neste, constam dois modos de leilão reverso, pontou sobre a venda de 
UPI que se encerrará em 15/12/2020. Em seguida se colocou à disposição para 
quaisquer esclarecimentos.  
 

Pelo Administrador Judicial, foi sugerido que a reserva de 2,5% da clausula 9.2.1 do 

Aditivo ao Plano Recuperação Judicial, seja feita em conta contábil específica, não 

havendo a obrigatoriedade do depósito em conta judicial, pois tal procedimento gerou 

dificuldades no passado. 

 

Pelo SR. ENRICO e DRA. MARIA ODETE, houve a concordância com a sugestão do 

Administrador Judicial. 

 

Em seguida, o Administrador Judicial franqueou a palavra aos credores. 

 

Pela DRA. LUCIANA CELIDONIO, advogada do credor JIANGSU SINORGCHEM 

TECHNOLOGY CO. LTDA, foi sugerido que a assembleia fosse suspensa, visto que o 

aditivo foi apresentado nos autos na data de ontem, 03/12/2020, não sendo possível a 

análise pela sua cliente, a qual  fica na China, dos novos termos do aditivo protocolado. 

 

Pela DRA. ADRIANA PELINSON DUARTE, advogada do credor BANCO BRADESCO S/A, foi 

questionado se o aditivo foi juntado na data de ontem, bem como considerou que, para 

um posicionamento com relação a suspensão deste ato, haveria a necessidade de 

contato com seu cliente. 

 

Pela DRA. MARIA ODETE, foi esclarecido que o aditivo foi juntado aos autos no dia 

20/11/2020 e que na data de ontem foi juntado aos autos um aditivo, apenas com 

ajustes finos e terminológicos.  

 

Dando continuidade aos trabalhos, sanadas todas as dúvidas, o Administrador Judicial 
submeteu a sugestão de suspensão desta AGC para o dia 22 de JANEIRO DE 2021, NA 
MESMA PLATAFORMA E HORÁRIO à votação entre os presentes, obtendo o seguinte 
resultado: 



 
➢  Do total da base de votação presente de 23 credores que perfazem o montante 

de R$ 20.785.620,39, votaram favoravelmente a suspensão 13 credores que 
perfazem o montante de R$ 15.047.189,16, o que equivale a 72,39% por valor.  

 
Diante da apuração acima, o Administrador Judicial, informou aos presentes que pela 
maioria simples dos créditos foi aprovada a suspensão da assembleia para a continuação 
em 22 de janeiro de 2021 no mesmo horário e plataforma. 
 
Pelo Administrador Judicial, foi solicitado que se houver nova modificação ao aditivo, 
que este seja apresentado com pelo menos 10 dias de antecedência a próxima 
assembleia e ainda, que os representantes dos credores tenham agilidade e atenção aos 
autos para envio destas informações aos seus clientes. 
 
Pela Dra. Maria Odete, foi esclarecido que o aditivo foi juntado na semana passada e 
apenas foi juntado na data de ontem ajustes, mas que concorda com a solicitação do Sr. 
Administrador Judicial. 
 
Pelo Administrador Judicial, foi esclarecido que, tendo em vista que se trata de 
continuação, somente os credores presentes neste ato poderão participar no dia 
designado, e ainda que a Sandrini Assessoria em AGC irá encaminhar novo link de acesso 
aos credores aqui presentes. 
 
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 – chat) ok 
CLASSE III – Banco Bradesco S/A 
 
Dra. Sandra Sevilhano de Oliveira (de acordo – vídeo) ok 
CLASSE III – Banco Safra S/A 
 
Dr. Antonio Braga Camarero 
CLASSE IV – Tecnosinos Comercial Ltda - EPP (de acordo – vídeo) ok 
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