
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA 

3 MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas e quinze minutos, do dia quinze de setembro do 

	

4 	ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Investimento, ordinariamente, na sala de 

	

5 	reuniões da Maringá Previdência com a presença dos membros: José da Silva Neves, 

	

6 	Ademir Aparecido Antonelli e Cinthia Soares Amboni. Justificada a ausência de Maria 

	

7 	Silvana Barbosa Frigo, por estar em período de férias. Iniciado os trabalhos com a leitura da 

	

8 	ata da reunião ordinária realizada no dia 03 de setembro que foi aprovada por unanimidade. 

	

9 	Em seguida iniciou-se a discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Análise do cenário 

10 macroeconômico e expectativas de mercado: os membros discutiram sobre o atual 

	

11 	cenário político e econômico, que está gerando muitas incertezas quanto a recuperação do 

	

12 	mercado interno e, provavelmente, uma recuperação dos investimentos para 2020 está cada 

	

13 	vez mais difícil. ITEM 2 - Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio: ao 

	

14 	analisar a carteira de investimentos verificou-se que a rentabilidade consolidada no mês de 

	

15 	agosto foi negativa no valor de R$ 5,482 milhões, com um retorno negativo na renda fixa de 

	

16 	R$ 2,595 milhões, na renda variável negativo de R$ 3,346 milhões e investimentos no 

	

17 	exterior positivo de R$ 459.207,70, e o retorno acumulado até agosto continua negativo no 

18 valor de R$ 10,221 milhões. O mês de setembro até o momento vem apresentando 

	

19 	resultados positivos referente a rentabilidade, mas com muita volatilidade. A meta atuarial 

	

20 	acumulada até agosto foi de 5,07% e o retorno acumulado ficou negativo em 2,32%. ITEM 3 

21 - Proposições de investimentos/desinvestimentos: sem propostas a apresentar no 

	

22 	momento. ITEM 4 — Emissão de parecer referente ao mês de agosto para o Conselho 

	

23 	Fiscal: após análise dos relatórios foi emitido o Parecer n° 041/2020 para encaminhar ao 

	

24 	Conselho Fiscal os relatórios de despesas, receitas, investimentos e risco, para aprovação. 

	

25 	ITEM 5 — Convocação AGC Fundo Brasil Florestal FIC FIP e Fundo Brasil Florestal FIP 

	

26 	: foi lida a convocação e o parecer técnico para a AGC do Fundo Brasil Florestal FIC FIP, no 

	

27 	dia 17/09/2020, às 10h00 e do Fundo Brasil Florestal FIP, no dia 18/09/2020, às 10h00, em 

	

28 	que a consultoria recomenda a aprovação da prorrogação do plano de liquidação dos fundos 

	

29 	para 21 de setembro de 2021. O comitê também deliberou pela aprovação e vai solicitar a 

	

30 	posição do Conselho de Administração, na reunião do dia 16/09/2020, para encaminhar a 

	

31 	manifestação de voto. 	ITEM 6 — Informações sobre o Fundo Incentivo II FIDC 

	

32 	Multisetorial: foi encaminhado aos membros do Comitê e do Conselho de Administração, 

	

33 	os documentos recedidos da Administradora RJI Corretora de Valores, informando a 

	

34 	posição da carteira do fundo, após o registro de pedido de resgate de alguns cotistas, que 

	

35 	passaram a ser credores do fundo, o que resultou num PL negativo do fundo. ITEM 7 — 

	

36 	Assuntos Gerais: não foi apresentado nenhum assunto. Nada mais havendo a tratar foi 



Presidente Membro 

Membro 
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37 	encerrada a reunião às onze horas e quarenta minutos, e eu Cinthia Soares Amboni, lavrei a 

38 	presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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CONVOCAÇAO 

Portaria n°027/2018, artigos 15 e 16 

DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA - COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Data: 15/09/2020 

Inicio: 10h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para reunião ordinária, a 

tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Análise do cenário macroeconômico e expectativas de mercado; 

Avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio; 

Proposições de investimentos/desinvestimentos; 

Emissão de parecer referente ao mês de agosto para o Conselho Fiscal; 

Convocação AGC Fundo Brasil Florestal FIC FIP e Fundo Brasil Florestal FIP; 

Informações sobre o Fundo Incentivo II FIDC Multisetorial; 

Assuntos gerais. 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  



Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2020. 

Convocação para Assembleia Geral de Cotistas do Brasil Florestal Fundo de Investimento em 

Cotas de Fundos De Investimento Em Participações - CNPJ n°15.190.417/0001-31 

Prezado Cotista, 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ 

sob o n°02.201.501/0001-61 ("BNY Mellon" ou "Administrador), na qualidade de administrador fiduciário 

do Fundo, vem, pela presente, informar e, ao final, convocá-los a se reunir em Assembleia Geral de 

Cotistas. 

O Fundo encontra-se em processo de liquidação, conforme plano de liquidação aprovado na 

assembleia geral de cotistas realizada em 13 de setembro de 2019, o qual prevê prazo para 

finalização em 21 de setembro de 2020 (Plano de Liquidação"). 

Em 03 de julho de 2020, foi aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas o valor mínimo para 

alienação da participação na Remasa Reflorestadora S.A. ("Remasa") detida pela Tree Florestal 

Empreendimentos e Participações S.A. ("Tree Florestal"), companhia investida do Brasil 

Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n° 

12.312.767/0001-35 ("Fundo Investido"), conforme laudo contratado pela Gestora relativo à 

data-base de 31 de março de 2020, emitido em 05 de junho de 2020 pela Consufor. 

Conforme exposto em outras oportunidades, o desinvestimento na Remasa será realizado 

através de um leilão privado ("Leilão"), no âmbito do qual a Gestora contratou a Consufor e o 

escritório VG&P - Vernalha Guimarães & Pereira Advogados para atuarem, respectivamente, 

como consultor técnico e assessor jurídico em todas as fases do Leilão. 



Como informado na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 05 de agosto de 2020, tão logo 

o procedimento do Leilão fosse inciado, os cotistas seriam prontamente comunicados. 

Na forma do cronograma elaborado pela Gestora, o Leilão se iniciou no dia 24 de agosto de 

2020, com o envio de Carta Convite e Habilitação das Empresas Convidadas para participar do 

Leilão, possuindo expectativa para conclusão em fevereiro de 2021. 

Nos termos do comunicado enviado aos cotistas em 21 de agosto de 2020, na sequência das 

diligências realizadas na Tree Florestal e na Tree Comercialização, Importação e Exportaçao 

Ltda. ("Tree Serviços"), foram tomadas medidas contra o ex-Diretor da Tree Serviços e o 

Administrador e a Gestora estão alinhando a contratação de escritório de advocacia para 

avaliação de medidas para apuração de responsabilidades em relação aos eventos ocorridos 

na Tree Florestal. Considerando que o Fundo Investido não possui recursos disponíveis em 

caixa, o Administrador irá antecipar o pagamento dos custos com a contratação do escritório. 

Ademais, notificamos que foi ajuizada pelo Município de Uberlândia e o Instituto de Previdência 

Municipal de Uberlândia — IPREMU ("IPREMU") ação anulatória com pedido de antecipação de 

tutela requerida em caráter antecedente contra o Fundo e outros. Por meio da referida ação, as 

autoras alegaram que teriam havido ilegalidades dos investimentos realizados com recursos do 

IPREMU, durante a gestão municipal de 2013 a 2016, e requereram (i) a concessão de tutela 

antecipada para determinar o arresto dos valores investidos; e (ii) a declaração da nulidade dos 

investimentos. 

Assim, tendo em vista a impossibilidade de se concluir o desinvestimento do Fundo Investido e, por 

consequência do Fundo, até o dia 21 de setembro de 2020, ficam V.Sas., convocados para Assembleia 

Geral de Cotistas a ser realizada no dia 17 de setembro de 2020, às 10 horas,  com a seguinte ordem 

do dia: 

Deliberar a orientação do voto a ser apresentado pela Gestora na Assembleia Geral de 

Cotistas do Fundo Investido a realizar-se no dia 18 de setembro de 2020 ("Assembleia do 

Fundo Investido"), cuja convocação encontra-se anexa (Anexo I). 

Aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação do Fundo, em linha com o prazo 

do Plano de Liquidação do Fundo Investido, conforme vier a ser aprovado na Assembleia 

do Fundo Investido. 



Alteração e consolidação do Regulamento em razão da deliberação constante do item II 

acima. 

Apresentação de informações atualizadas acerca dos trabalhos de apuração de 

responsabilidades envolvendo os investimentos do Fundo Investido, bem como a respeito 

do processo de alienação das ações de emissão da Remasa detidas pela Tree Florestal e 

da ação ajuizada contra o Fundo pelo Município de Uberlândia e o Instituto de Previdência 

Municipal de Uberlândia — IPREMU ("IPREMU") . 

Informamos que os cotistas que se encontrem em situação de conflito de interesse com o Fundo, a qual 

os impeça de votar na presente assembleia, assim como aqueles que se enquadrem em uma das 

hipóteses de impedimento previstas no Regulamento do Fundo e/ou no artigo 31, §1°, da Instrução CVM 

n°578 de 30 de agosto de 2016 deverão se manifestar perante o Administrador e estarão impedidos de 

votar nesta Assembleia. 

Ressaltamos que a participação do cotista na assembleia ora convocada pode ser pessoal ou por meio 

de seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, nos 

termos do artigo 27 da Instrução CVM n°578/2016. 

Com o objetivo de agilizar o processo da Assembleia ora convocada, solicitamos aos cotistas 

constituídos como pessoas jurídicas, incluindo entidades abertas e fechadas de previdência 

complementar, regimes próprios de previdência social, seguradoras ou fundos de investimento, a 

gentileza de encaminharem ao Administrador os documentos comprobatórios de representação com até 

5 (cinco) dias de antecedência da realização da respectiva assembleia, por meio do seguinte endereço 

eletrônico: sac@bnymellon.com.br. 

A participação dos cotistas deverá ocorrer, apenas, por voto escrito ou através de conferência 

telefônica ou vídeo conferência  sendo certo que deverão enviar a formalização escrita do seu voto 

por meio físico ou eletrônico (exclusivamente via certificado digital E-CPF, chave de segurança 

ICP-Brasil) para o endereço issfabnymellon.com.br  de acordo com os seguintes critérios:  

1) 	Os cotistas deverão enviar os votos escritos até às 14 horas do dia da Assembleia, nos 

termos do modelo anexo (Anexo II},  cabendo ressaltar que a assinatura da manifestação de voto por 



escrito ou o envio eletrônico do voto deverão ser efetuados pelos representantes legais ou procuradores 

devidamente constituídos. 

O Cotista que encaminhar o voto escrito ou eletrônico terá sua participação computada, 

independentemente da participação da conferência telefônica. 

O cotista que participar da conferência telefônica não precisará manifestar seu voto 

verbalmente, um vez que será considerado o que for formalizado por comunicação escrita ou 

eletronicamente. 

Informamos ainda, que para a disponibilização de canal para participação da Assembleia Geral, o 

seguinte dial-in poderá ser acessado por V. Sas.: 

Conferência Telefônica 

Dial in: 

0800-891-7053 (Todas as localidades) 

+55-11-395-893-88 (São Paulo) 

Código de acesso: 613 442 915# 

Vídeo Conferência  

https://bnym.webex.comlmeet/winnie.mazzei  

Por fim, lembramos que á fundamental que os cotistas mantenham seus dados cadastrais e bancários 

devidamente atualizados, de forma a evitar que os votos não sejam computados. Assim, caso seus 

dados não estejam atualizados, recomendamos entrar em contato com o SAC do Administrador, por 

meio do telefone 0800-021-9512 e/ou do endereço eletrônico: sac@bnymellon.com.br  para a devida 

atualização. 

Atenciosamente, 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Administrador 
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CRÉDITO EJVIERCADO 
rfrett—htt 

Santos/SP, 14 de setembro de 2020 

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento Brasil Florestal Fundo de Investimento em 

Cotas de Fundos De Investimento Em Participações (CNPJ: 15.190.417/0001-31) 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da assembleia geral de cotistas a ser realizada no dia 17 

de setembro de 2020, às 10 horas. 

INTRODUÇÃO 

Prezados, em atenção à convocação recebida, a fim de auxiliá-los na tomada de decisão dos temas a serem 

abordados, colocamos: 

PAUTA 

Deliberar a orientação do voto a ser apresentado pela Gestora na Assembleia Geral de Cotistas 

do Fundo Investido a realizar-se no dia 18 de setembro de 2020 ("Assembleia do Fundo 

Investido"), cuja convocação encontra-se anexa (Anexo O. 

Aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação do Fundo, em linha com o prazo do Plano 

de Liquidação do Fundo Investido, conforme vier a ser aprovado na Assembleia do Fundo 

Investido. 

Alteração e consolidação do Regulamento em razão da deliberação constante do item II acima. 

PARECER TÉCNICO 

1@ PAUTA:  

Trata-se de pauta para deliberar sobre a orientação do voto a ser apresentado pela Gestora na Assembleia 

Geral de Cotistas do Fundo Investido, qual seja Brasil Florestal - Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia (CNN.: 12.312.767/0001-35). 

O Fundo encontra-se em processo de liquidação, conforme plano de liquidação aprovado na assembleia 

geral de cotistas realizada em 13 de setembro de 2019, o qual prevê prazo para finalização em 21 de 

setembro de 2020. 

Conforme exposto, o desinvestimento na Remasa será realizado por meio de um leilão privado, no âmbito 

do qual a Gestora contratou a Consufor e o escritório VG&P — Vernalha Guimarães & Pereira Advogados 

para atuarem, respectivamente, como consultor técnico e assessor jurídico em todas as fases do Leilão. 

Na forma do cronograma elaborado pela Gestora, o Leilão se iniciou no dia 24 de agosto de 2020, com o 

envio de Carta Convite e Habilitação das Empresas Convidadas para participar do Leilão, possuindo 

expectativa para conclusão em fevereiro de 2021. 

Além disso, conforme material disponibilizado pela gestora, houve comunicado enviado aos cotistas em 

21 de agosto de 2020, na sequência das diligências realizadas na Tree Florestal e na Tree Comercialização, 

Importação e Exportaçao Ltda., informando medidas tomadas contra o ex-Diretor da Tree Serviços Dessa 

forma, o Administrador e Gestora estão alinhando a contratação de escritório de advocacia para avaliação 

de medidas para apuração de responsabilidades em relação aos eventos ocorridos na Tree Florestal. 

Rua Rara() de Paranaplacaba,233- Conj. 1501 
Santos - 5P - rei: (13)3878-8400 
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CRÉDITO E/MERCADO 

Considerando que o Fundo Investido não possui recursos disponíveis em caixa, o Administrador irá 
antecipar o pagamento dos custos com a contratação do escritório. 

É imperativo salientar que o fundo se encontra na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução 

CMN n2  3922/2010. Em 14 de agosto de 2020 foi emitido o Oficio Circular Conjunto n2 
4/2020/CVM/SIN/SPREV referente a impossibilidade de postergação de prazo em fundo de investimento 
com cotistas RPPS e desenquadrado frente à Resolução CMN 3.922/2010. Destacam-se os seguintes itens: 

"3. Termina u 	 • ,ido que essa exceção é válida apenas quando 
esses prazos estiverem estabelecidos antes da alteração da Resolução ou 
seja, no regulamento en!.ão vigente. Assim, é apenas nessa condição que os 
recursos dos RPPS podem ser mantidos em fundos desenquadrados, do 
contrário descumprem o estabelecido pela Resolução. 

Nesse sentido, os responsáveis pelos RPPS não devem permitir (seja por 
ação ou omissão) alterações no regulamento para postergar esse prazo por 
estar em confronto com a norma que deve balizar suas decisões (e que está 
direcionada justamente para o sentido oposto). 

Importa dizer, também, que os gestores e administradores de fundos de 
investimento, em respeito ao seu dever de diligência, devem observar e 
cumprir a legislação, advertindo os RPPS e, nos termos de suas competências 
e atribuições, reprovando ou se abstendo de propor alterações em  
regulamento que tenham o objetivo de estender além do estritamente  
necessário uma situação de desconformidade do fundo, persistindo 
indevidamente no seu desenquadramento. 

Vale destacar que a liquidação dos fundos que não atendem à Resolução 
do CMN não impõe nova situação de desenquadramento da carteira do RPPS 
ou de irregularidade na conduta da gestão do regime. Pelo contrário deverão 
ser envidados todos os esforços no sentido da liquidação do fundo ou de  
realização de plano de recuperação de ativos ilíquidos e para recebimento dos 
valores relativos à parcela da carteira com valor de mercado. Estando o fundo 
em liquidação, com a devida aprovação de correspondente plano, este passa 
a ser conduzido com o propósito exclusivo de encerrar suas atividades, o que 
faz sentido para um fundo desenquadrado e sem perspectiva de 
enquadramento." 

Diante disso, é necessário cautela e observação dos itens supracitados, quanto ao dever dos responsáveis 
pelos RPPS em não permitir que os prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas 
de fundos desenquadrados sejam postergados. 

No entanto, no item 5, é acrescentado que os gestores e administradores devem reprovar ou se abster 
de propor alterações em regulamento que tenham o objetivo de estender além do estritamente 
necessário, juntamente ao item 6,0 qual expõe que na liquidação de fundo que não atendem à Resolução 
do CMN deverão ser envidados todos os esforços no sentido da liquidação do fundo ou de realização de 
plano de recuperação de ativos ilíquidos e para recebimento dos valores relativos à parcela da carteira 
com valor de mercado. 

Ante o exposto, considerando que a pauta tem o objetivo de prorrogar a liquidação dentro do 
estritamente necessário, vide o processo de Leilão, e que os esforços vão de encontro a plena liquidação 
do fundo, orientamos pela APROVAÇÃO da pauta. 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
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CRÉDITO EIMERCADO 

2! PAUTA:  
Trata-se de pauta para aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação do Fundo, em linha com o 

prazo do Plano de Liquidação do Fundo Investido, conforme vier a ser aprovado na Assembleia do Fundo 

Investido. 

No mesmo diapasão da pauta anterior, na forma do cronograma elaborado pela Gestora, o Leilão se 

iniciou no dia 24 de agosto de 2020, com o envio de Carta Convite e Habilitação das Empresas Convidadas 

para participar do Leilão, possuindo expectativa para conclusão em fevereiro de 2021. 

É imperativo salientar que o fundo se encontra na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução 

CMN n2. 3922/2010. Em 14 de agosto de 2020 foi emitido o Ofício Circular Conjunto n° 

4/2020/CVM/SIN/SPREV referente a impossibilidade de postergação de prazo em fundo de investimento 

com cotistas RPPS e desenquadrado frente à Resolução CMN 3.922/2010. 

Diante disso, é necessário cautela e observação dos itens supracitados, quanto ao dever dos responsáveis 
pelos RPPS em não permitir que os prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas 

de fundos desenquadrados sejam postergados. 

No entanto, no item 5, é acrescentado que os gestores e administradores devem reprovar ou se abster 

de propor alterações em regulamento que tenham o objetivo de estender além do estritamente 

necessário, juntamente ao item 6,0 qual expõe que na liquidação de fundo que não atendem à Resolução 
do CMN deverão ser envidados todos os esforços no sentido da liquidação do fundo ou de realização de 
plano de recuperação de ativos ilíquidos e para recebimento dos valores relativos à parcela da carteira 

com valor de mercado. 

Ante o exposto, considerando que a pauta tem o objetivo de prorrogar a liquidação dentro do 
estritamente necessário, vide o processo de Leilão, e que os esforços vão de encontro a plena liquidação 

do fundo, orientamos pela APROVAÇÃO da pauta. 

3g PAUTA:  

Trata-se de pauta para genérica para alteração e consolidação do Regulamento em razão da deliberação 

constante do item II acima. Orientamos pela APROVAÇÃO da pauta. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

Luiz Felipe C. Affonso 
MM em Finanças 

Certificação: CPA-20 Anhima 
Consultor de Valores Mobiliários 

Mardoqueu Corrêa da Silva 
Bacharelando em Direito 

Analista de Investimentos 

CRÉDITO & MERCADO— CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 

(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68) 

Rua Barão de Paranapiacaba, 233- Conj. 1501 
Santos -SP - Tel: (13) 3878-8400 

www.creditoetnercadocomix 3@iceditoemerrado 



Rio de Janeiro, 03 de setembro 2020. 

Convocação para Assembleia Geral de Cotistas do Brasil Florestal - Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia - CNPJ n° 12.312.767/0001-35 ("Fundo"). 

Prezado Cotista, 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ 

sob o n°02.201.501/0001-61 ("BNY Mellon" ou "Administrador), na qualidade de administrador fiduciário 

do Fundo, vem, pela presente, informar e, ao final, convocá-los a se reunir em Assembleia Geral de 

Cotistas. 

O Fundo encontra-se em processo de liquidação, conforme plano de liquidação aprovado na 

assembleia geral de cotistas realizada em 16 de setembro de 2019, o qual prevê prazo para 

finalização em 21 de setembro de 2020 ("Plano de Liquidação"). 

Em 03 de julho de 2020, foi aprovado pela Assembleia Geral de Cofistas o valor mínimo para 

alienação da participação detida pela Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. 

("Tree Florestal") na Remasa Reflorestadora S.A. ("Remasa"), conforme laudo contratado pela 

Gestora relativo à data-base de 31 de março de 2020, emitido em 05 de junho de 2020 pela 

Consufor. 

Conforme exposto em outras oportunidades, o desinvestimento na Remasa será realizado 

através de um leilão privado ("Leilão"), no âmbito do qual a Gestora contratou a Consufor e o 

escritório VG&P — Vernalha Guimarães & Pereira Advogados para atuarem, respectivamente, 

como consultor técnica e assessor ilidi:fico em todas as fases do Leilão. 

4. Como informado na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 04 de agosto de 2020, tão logo 

o procedimento do Leilão fosse inciado, os cotistas seriam imediatamente comunicados. 



Na forma do cronograma elaborado pela Gestora, o Leilão se iniciou no dia 24 de agosto de 

2020, com o envio de Carta Convite e Habilitação das Empresas Convidadas para participar do 

Leilão, possuindo expectativa para conclusão em fevereiro de 2021. 

Nos termos do comunicado enviado aos cotistas em 21 de agosto de 2020, na sequência das 

diligências realizadas na Tree Florestal e na Tree Comercialização, Importação e Exportaçao 

Ltda. ("Tree Serviços"), foram tomadas medidas contra o ex-Diretor da Tree Serviços e o 

Administrador e a Gestora estão alinhando a contratação de escritório de advocacia para 

avaliação de medidas para apuração de responsabilidades em relação aos eventos ocorridos 

na Tree Florestal. Considerando que o Fundo não possui recursos disponíveis em caixa, o 

Administrador irá antecipar o pagamento dos custos com a contratação do escritório. 

Assim, tendo em vista a impossibilidade de se concluir o desinvestimento até o dia 21 de setembro de 

2020, ficam V.Sas., convocados para Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia 18 de 

setembro de 2020, às 10 horas,  com a seguinte ordem do dia: 

Aprovação da prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pela Gestora do 

Fundo, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 21 de 

setembro de 2021, com a manutenção dos registros das cotas em clearing (antiga CETIP e 

atual B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. 

Alteração e consolidação do Regulamento em razão da deliberação acima. 

Apresentação de informações atualizadas acerca dos trabalhos de apuração de 

responsabilidades envolvendo os investimentos do Fundo, bem como a respeito do 

processo de alienação das ações de emissão da Remasa detidas pela Tree Florestal. 

Informamos que os cotistas que se encontrem em situação de conflito de interesse com o Fundo, a qual 

os impeça de votar na presente assembleia, assim como aqueles que se enquadrem em uma das 

hipóteses de impedimento previstas no Regulamento do Fundo e/ou no artigo 31, §10, da Instrução CVM 

n°578 de 30 de agosto de 2016 deverão se manifestar perante o Administrador e estarão impedidos de 

votar nesta Assembleia. 



Ressaltamos que a participação do cotista na assembleia ora convocada pode ser pessoal ou por meio 

de seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, nos 

termos do artigo 27 da Instrução CVM n° 578/2016. 

Com o objetivo de agilizar o processo da Assembleia ora convocado, solicitamos aos cotistas 

constituídos como pessoas jurídicas, incluindo entidades abertas e fechadas de previdência 

complementar, regimes próprios de previdência social, seguradoras ou fundos de investimento, a 

gentileza de encaminharem ao Administrador os documentos comprobatórios de representação com até 

5 (cinco) dias de antecedência da realização da respectiva assembleia, por meio do seguinte endereço 

eletrônico: sac@bnymellon.com.br. 

A participação dos cotistas deverá ocorrer, apenas, por voto escrito ou através de conferência 

telefônica ou vídeo conferência  sendo certo que deverão enviar a formalização escrita do seu voto 

por meio físico ou eletrônico (exclusivamente via certificado digital E-CPF, chave de segurança 

ICP-Brasil), para o endereço issfAbnymellon.com.br  de acordo com os seguintes critérios:  

Os cotistas deverão enviar ̂ ..."—c neer"' -4.á às 14 horas do dia da Assembleia, nos 

termos do modelo anexo  cabendo ressaltar que a assinatura da manifestação de voto por escrito ou 

o envio eletrônico do voto deverão ser efetuados pelos representantes legais ou procuradores 

devidamente constituídos. 

O Cotista que encaminhar o voto escrito ou eletrônico terá sua participação computada, 

independentemente da participação da conferência telefônica. 

O cotista que participar da conferência telefônica não precisará manifestar seu voto 

verbalmente, um vez que será considerado o que for formalizado por comunicação escrita ou 

eletronicamente. 

Informamos ainda, que para a disponibilização de canal para participação da Assembleia Geral, o 

seguinte dial-in poderá ser acessado por V. Sas.: 

Conferência Telefônica 

Dial in: 



0800-891-7053 (Todas as localidades) 

+55-11-395-893-88 (São Paulo) 

Código de acesso: 613 442 915# 

Vídeo Conferência 

https:11bnym.webex.cornitneetiwinnie.mazzei 

Por fim, lembramos que é fundamental que os cotistas mantenham seus dados cadastrais e bancários 

devidamente atualizados, de forma a evitar que os votos não sejam computados. Assim, caso seus 

dados não estejam atualizados, recomendamos entrar em contato com o SAC do Administrador, por 

meio do telefone 0800-021-9512 e/ou do endereço eletrônico: sac@bnymellon.com.br  para a devida 

atualização. 

Atenciosamente, 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Administrador 



de 	 de 

Ao 
BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora ue f itulos E Valores Mobiliários S.A. 
Av. Presidente Wilson, n°231, 11° andar - Rio de Janeiro, RJ 

Ref.: Voto relativo à Assembleia Geral de Cotistas do Brasil Florestal - Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia • CNPJ n° 12.312.767/0001-35 ("Fundo") 

Prezados Senhores, 

Venho, por meio desta, manifestar meu voto em relação as matérias a serem deliberadas na Assembleia 
Geral de Cotistas do Fundo a ser realizada às 10h do dia 18 de setembro de 2020 ("Assembleia"), 
conforme a seguir. 

Aprovação da prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pela Gestora do Fundo, 
para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 21 de setembro de 2021, 
com a manutenção dos registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo periodo do prazo 
do Plano de Liquidação do Fundo. 

( ) Aprovar ( ) Reprovar ( ) Abstenção ( ) Conflito 

Alteração e consolidação do Regulamento em razão da deliberação acima. 

( ) Aprovar ( ) Reprovar ( ) Abstenção ( ) Conflito 

O item III da ordem do dia não é deliberativo. 

Atenciosamente, 

Nome do Cotista: (por extenso): 
CPF / CNPJ: 

Assinatura: 	  

Nome do(s) Representante(s) do Cotista (por extenso), se aplicável: 
CPF I CNPJ: 

Assinatura: 	  

O transmissor da presente manifestação de voto, na forma digitalizada, seja(m) ele(s) o(s) signatário(s) 
acima e/ou responsável pelo envio desta ao Administrador, assegura(m) a integridade e confiabffidade 
do documento digitalizado com a via física. 



Anexo 1- Timetable Indicativo 

Etapa 	Inicio 	Fim 
dias 

# dias 
corridos 

etapa 
total 

Atividades Responsável 

A 24-ago-20 24-ago-20 O O Envio da Carta Convite e Habilitação das Empresas Convidadas Queluz 

13 25-ago-20 7-set-20 13 15 Resposta à Cada Convite e Assinatura do Acordo de Confidencia (idade Queluz + Empresas Convidadas 

C 8-set-20 8-set-20 O 16 Acesso ao Manual de Regras do Leilão Queluz + Empresas Convidadas 

O 9-set-20 11-set-20 2 19 Esclarecimentos sobre as Regras do Leigo Queluz + Empresas Convidadas 

E 14-set-20 15-set-20 1 23 Abertura Data Room Queluz 

F 15-set-20 18-set-20 3 26 Esclarecimentos sobre as informações operacionais & financeiras Queluz + Consultor + Empresas Convidadas 

A 21-set-20 9-out-20 18 47 

68 

Reuniões com CE° Remasa Queluz + Remasa + Empresas Convidadas 

B 13-out-20 30-out-20 17 Visita ás Fazendas.' Queluz + Remasa + Empresas Convidadas 

3 A 2-nov-20 12-nov-20 

13 	20 

10 81 Envio da proposta Não Vinca/ante Empresas Convidada 
B 13-nov-20 O 82 Divulgação do Resultado do Leilão (Não Vinca/ante) Qeuluz 

4 

A 

B 
16-nov-20 15-jan-21 60 145 Notificação e Prazo - Direito de Rrefen5ncia Remasa (60 dias) Qtreluz 

16-nov-20 15-jan-21 60 145 Due Difilgence Empresas Convidada Vencedora do BID 
C 6-no 20 15-jan-21 60 145 Discussão Acordo de Acionistas e Plano de Expansão Empresa Convidada Vencedora do BID + Remasa 

5 A 18-jan-2 20jan-21 2 150 Envio Oferta Final Binding Empresas Convidada Vencedora do BID 

6 A 21-jan-21 31-jan-21 10 161 Discussão documentos legais compra 8 venda Empresas Convidada Vencedora do BID + Queluz + Assessores Legais 

7 A -lev-21 3-fev-21 2 164 Fechamento do Negócio 8 assinatura dos contratos de compra e venda Empresas Convidada Vencedora do BID + Queluz + Assessores Legais 

8 A 4-fev-21 5-lev-21 1 166 liquidação Financeira Empresas Convidada Vencedora do BID 

	as poderão não ocorrer em razão das restrições e medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia do Cmdc1-19. 

"Wsits may not autor due to the restriclions and measures of social distante resulting from lhe Covil:1-19 pandemic. 
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CRÉDITO E MERCADO 
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Santos/SP, 14 de setembro de 2020 

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento Brasil Florestal - Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia (CNPJ: 12.312.767/0001-35) 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da assembleia geral de cotistas a ser realizada no dia 18 

de setembro de 2020, às 10 horas. 

INTRODUÇÃO 
Prezados, em atenção à convocação recebida, a fim de auxiliá-los na tomada de decisão dos temas a serem 

abordados, colocamos: 

PAUTA 
Aprovação da prorrogação do prazo do Plano de Liquidação apresentado pela Gestora do 

Fundo, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a finalização em 21 de 

setembro de 2021, com a manutenção dos registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual 

B3) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. 

Alteração e consolidação do Regulamento em razão da deliberação acima. 

Apresentação de informações atualizadas acerca dos trabalhos de apuração de 

responsabilidades envolvendo os investimentos do Fundo, bem como a respeito do processo 

de alienação das ações de emissão da Remasa detidas pela Tree Florestal. 

PARECER TÉCNICO 

PAUTA:  

Trata-se de pauta para deliberar sobre a aprovação da prorrogação do prazo do Plano de Liquidação 

apresentado pela Gestora do Fundo, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a 

finalização em 21 de setembro de 2021, com a manutenção dos registros das cotas em clearing (antiga 

CETIP e atual 83) pelo período do prazo do Plano de Liquidação do Fundo. 

0 Fundo encontra-se em processo de liquidação, conforme plano de liquidação aprovado na assembleia 

geral de cotistas realizada em 16 de setembro de 2019, o qual prevê prazo para finalização em 21 de 

setembro de 2020 ("Plano de Liquidação"). 

Conforme exposto, o desinvestimento na Remasa será realizado por meio de um leilão privado, no âmbito 

do qual a Gestora contratou a Consufor e o escritório VG&P — Vernalha Guimarães & Pereira Advogados 
para atuarem, respectivamente, como consultor técnico e assessor jurídico em todas as fases do Leilão. 

Na forma do cronograma elaborado pela Gestora, o Leilão se iniciou no dia 24 de agosto de 2020, com o 

envio de Carta Convite e Habilitação das Empresas Convidadas para participar do Leilão, possuindo 

expectativa para conclusão em fevereiro de 2021. 

Além disso, conforme material disponibilizado pela gestora, houve comunicado enviado aos cotistas em 
21 de agosto de 2020, na sequência dac çiilinAnrjç 'talindas na Tree Florestal e na Tree Comercialização, 

Importação e Exportaçao Ltda. ("TIL Serv.,— 	. _.in tomadas medidas contra o ex-Diretor da Tree 

Rua Bera° de Paranaplacaba,233 -Conj. 1501 
Santos-SP - Tel: (13) 38784400 
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CRÉDITO E MERCADO 

Serviços e o Administrador e a Gestora estão alinhando a contratação de escritório de advocacia para 
avaliação de medidas para apuração de responsabilidades em relação aos eventos ocorridos na Tree 
Florestal. Considerando que o Fundo não possui recursos disponíveis em caixa, o Administrador irá 
antecipar o pagamento dos custos com a contratação do escritório. 

É imperativo salientar que o fundo se encontra na Lista de Aplicações não elegíveis aos RPPS - Resolução 
CMN n2  3922/2010. Em 14 de agosto de 2020 foi emitido o Oficio Circular Conjunto n2 
4/2020/CVM/SIN/SPREV referente a impossibilidade de postergação de prazo em fundo de investimento 
com cotistas RPPS e desenquadrado frente à Resolução CMN 3.922/2010. Destacam-se os seguintes itens: 

"3. Termina o parágrafo expondo que essa exceção é válida apenas quando 
esses prazos estiverem estabelecidos antes da alteração da Resolução ou 
seja, no regulamento então vigente. Assim, é apenas nessa condição que os 
recursos dos RPPS podem ser mantidos em fundos desenquadrados, do 
contrário descumprem o estabelecido pela Resolução. 

Nesse sentido, os responsáveis pelos RPPS não devem permitir (seja por 
ação ou omissão) alterações no regulamento para postergar esse prazo por 
estar em confronto com a norma que deve balizar suas decisões (e que está 
direcionada justamente para o sentido oposto). 

Importa dizer, também, que os gestores e administradores de fundos de 
investimento, em respeito ao seu dever de diligência, devem observar e 
cumprir a legislação, advertindo os RPPS e, nos termos de suas competências 
e atribuições, reprovando ou se abstendo de propor alterações em 
regulamento que tenham o objetivo de estender além do estritamente 
necessário uma situação de desconformidade do fundo, persistindo 
indevidamente no seu desenquadramento. 

Vale destacar que a liquidação dos fundos que não atendem à Resolução 
do CMN não impõe nova situação de desenquadromento da carteira do RPPS 
ou de irregularidade na conduta da gestão do regime. Pelo contrário, deverão 
ser envidados todos os esforços no sentido da liquidação do fundo ou de 
realização de plano de recuperação de ativos ilíquidos e para recebimento dos 
valores relativos à parcela da carteira com valor de mercado. Estando o fundo 
em liquidação, com a devida aprovação de correspondente plano, este passa 
a ser conduzido com o propósito exclusivo de encerrar suas atividades, o que 
faz sentido para um fundo desenquadrado e sem perspectiva de 
enquadramento." 

Diante disso, é necessário cautela e observação dos tens supracitados, quanto ao dever dos responsáveis 
pelos RPPS em não permitir que os prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas 
de fundos desenquadrados sejam postergados. 

No entanto, no item 5, é acrescentado que os gestores e administradores devem reprovar ou se abster 
de propor alterações em regulamento que tenham o objetivo de estender além do estritamente 
necessário, juntamente ao item 6,0 qual expõe que na liquidação de fundo que não atendem à Resolução 
do CMN deverão ser envidados todos os esforços no sentido da liquidação do fundo ou de realização de 
plano de recuperação de ativos ilíquidos e para recebimento dos valores relativos à parcela da carteira 
com valor de mercado. 

Ante o exposto, considerando que a pauta tem o objetivo de prorrogar a liquidação dentro do 
estritamente necessário, vide o processo de Leilão, e que os esforços vão de encontro a plena liquidação 
do fundo, orientamos pela APROVAÇÃO da pauta. 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
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2e PAUTA:  
Trata-se de pauta para genérica para alteração e consolidação do Regulamento em razão da deliberação 

constante do Rem II acima. Orientamos pela APROVAÇÃO da pauta. 

3á PAUTA:  
Trata-se de pauta para apresentação de informações atualizadas acerca dos trabalhos de apuração de 

responsabilidades envolvendo os investimentos do Fundo, bem como a respeito do processo de alienação 

das ações de emissão da Remasa detidas pela Tree Florestal, sem deliberações a serem tomadas. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

Luiz Felipe C. Affonso 
	 Mardoqueu Corrêa da Silva 

MBA em Finanças 
	 Bacharelanda em Direito 

Certificação: CPA-20 Anbima 
Consultor de Valores Mobiliários 

	 Analista de Investimentos 

CRÉDITO & MERCADO — CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 

(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68) 

Rua Barão de Paranaplacaba,233 -Conf.1501 
Santos -SP - Tel: (13) 3878-8400 
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DISCLAIMER 
Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou 

distribuido por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover 

informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário 

ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes 

públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas Informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna 

responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade 

das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos 

mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura cuidadosa 

destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e â politica de investimento dos produtos. Todas as informações 

podem ser obtidas com o responsável pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Sua elaboração buscou atender os 

objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia 

de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e 

estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de 

derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido está 

representado em Real (BBL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CUM. A contratação 

de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados 

futuros ou a isenção de risco. Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nv 519, de 24 de agosto de 2011 

e suas alterações, além da Resolução CMN na 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos 

financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 
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