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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS COMÉRCIO
TRANSPORTE SM LTDA ME E TRANSPOSUL TRANSPORTES

LTDA

PROCESSO N° 050/1.16.0000519-7

I - Abertura

Aos 14 dias de fevereiro de 2017, às 10:30 (dez horas e trinta minutos),

dependências do Fórum de Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul), no salão

Administrador Judicial, Dr. Genil Andreatta, qualificado nos autos n° 050/1.16.

em tramitação perante a 2a Vara Cível da Comarca de Getúlio Vargas/RS,

presentes e encerrou a assinatura da lista de presença (Anexo 1 e 2), dandc

Assembléia Geral de Credores.

Quorum de Abertura

Comércio e Transporte SM
Classe II - 100% dos créditos presentes

Classe III - 71,63% dos créditos presentes

Transposul
Classe II - 91,93% dos créditos presentes

Classe III - 92,13% dos créditos presentes

Registre-se que o quorum de abertura foi verificado separadamente,
conforme o Quadro Geral de Credores de cada empresa integrante do Grupo Econômico.

Presidindo a mesa o Administrador Judicial, Dr. Genil Andreatta,

acompanhado do credor integrante da Classe III, procurador da Caixa Econômica Federal,
Dr. Guilherme Lohmann Togni, OAB/RS 93.644, que secretariará a AGC.
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Aberta a presente pelo Administrador Judicial, passou-se a pjalavra ao

representante da recuperanda, Dr. ThallesPedruziNunes (OAB/RS 94.064).

II - Da recuperanda

- O Dr. Thalles Pedruzi Nunes (10:35):

- Cumprimentos aos credores. Fizemos várias adequações junto aos dredores e
percebeu-se que o PRJ anterior não era aceitável, e estamos trabalhando no seu aditamento

- Tendo em vista a safra e um conjunto de condições apresentadas pelos
estamos propondo a suspensão desta AGC em 120 dias, com a intenção de
condições para sua aprovação. Estamos revisando os deságios propostos, até en
caixa único das empresas que compõem o Grupo.

- O procurador apresentou alguns detalhes do aditivo em construção
pormenorizado no curso das negociações. Pretende-se retirar o deságio, e
PRJ está absolutamente viável. Tem-se a idéia de ser justo com o credores, atentlando
os credores de menor valor. A mecânica, os fornecedores...

- Certo dizer que o setor de transportes foi um dos mais afetados
econômica recente.

- Portanto, peço que façamos a deliberação acerca deste pleito, de suspensfão
dias.
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III - Manifestação dos credores

Abertura da palavra aos credores, que não fizeram nenhuma manifestação
- Afirma a procuradora daRecuperanda Tais Roberta Weiand que o aditrjo ao PRJ

será disponibilizado em até noventa dias ao Administrador Judicial para divulgação no seu
site de trabalho (recuperacaojudicial.net.br).

m - Deliberação

Proposta pela recuperanda suspensão da presente AGC, com indicação de sua
reabertura em 20 de junho do corrente ano, às 13h30 minutos, no mesmo local. Pássou-se a

votação, com extrato em anexo. (10:51 minutos)

Deliberação sobre suspensão:

Comércio e Transportes SM - SIM - 60,27% dos créditos presentes
Transposul - SIM - 64,11% dos créditos presentes

Assim, deliberou-se pela suspensão da presente AGC, que será reaberta em 20 de junho de
2017. Aclara o AJ que somente os presentes na data de hoje poderão participir da sua
continuidade.
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Credor Cias

Banrisul

Jorge Leandro Gobalchini

- Comércio e Transporte SM e Transposul
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