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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos de 2021, realizada no dia 01 de 

setembro do ano de 2021; 

 

No primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e trinta minutos foi 

realizadapor meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e link: (https://teams.microsoft.com 

/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDYzZWIzY2QtMDAxZS00MTE0LWFhZWUtZGE4N2JlOGEwZDlj%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80eded7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3 

a%222e421564-9c6f-48cc-b3ed-1a6900743b0a%22%7d) repassado a todos os membros titulares e 

suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a primeira reunião extraordináriado Comitê de 

Investimentos do ano de dois mil e vinte eum.Como a oitava reunião ordinária do Comitê de Investimentos, 

realizada no dia 26 de agosto de 2021, se estendeu mais do que o planejado, ficou acordado entre os 

membros dos órgãos colegiados e a Diretoria Executiva do IpojucaPrev que uma reunião extraordinária 

seria realizada antes da Assembleia Extraordinária do Fundo Brasil Florestal para tratar apenas do caso em 

pauta. A reunião foi realizada virtualmente, mesmo que, as novas medidas de convívio com o retorno 

gradual das atividades sociais e econômicas permitissem a realização de reuniões presenciais e similares 

com limitação de capacidade de pessoas a partir do dia 5 de julho de 2021, conforme estabelecido no 

Decreto nº 50.924, de 2 de Julho de 2021, que altera o Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, que 

regulamenta, no Estado de Pernambuco, as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, conforme 

previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Desta forma estiveram on-line na reunião:  

 

Victor Leitão, Gregório Matias e Gustavo Leite representantes da empresa Lema Economia e Finanças; 

Rafael Cordeiro e Felipe Affonso, representantes da empresa QUELUZ; o Presidente do Comitê de 

Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo e os seguintes membros titulares do Comitê de 

Investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior e Aline Melo De Freitas; os membros titulares e suplentes do 

Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento; Joaldo José Da Silva e Adriano Marques De 

Assis Guerra; os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcanti De 

Oliveira e João Luiz Da Silvao Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de 

Investimentos, Marcelo Marinheiro;o Presidente Executivo  do IpojucaPrev e Membro Nato do Comitê de 

Investimentos, Helton Ferreira;aSuperintendente de Investimentos, Lays Fernanda Macário e a Diretora 

Administrativa e Financeira do IpojucaPrev, Alcione Pontes. 

 

Destaca-se ainda que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que foramrealizadas e priorizando 

sempre o continuo desenvolvimento e a transparência do IpojucaPrev foram convidados todos os membros 

titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscalpara suas respectivas reuniões.Com o 

quórum suficiente de membros do Comitê de Investimentos, a reunião foi iniciada.A reunião foi conduzida 

pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação de todos 

os presentes, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavíruse 

por ser uma reunião extraordinária no calendário dos conselhos. A reunião teve o objetivo principal de 

esclarecer melhor aseguinte pauta: 

 

01 – Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP 

MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001-35. 

 

O Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, primeiramente fez uma breve 

apresentação dos assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que 
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tinhamsido enviadas previamente por e-mail por meio da convocação, juntamente com os documentos 

pertinentes a cada item, quando necessário. 

 

01 – Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL – FIP 

MULTIESTRATÉGIA - CNPJ Nº 12.312.767/0001-35: Foi informado que a “BNY MELLON SERVIÇOS 

FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de administrador do BRASIL 

FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ 

nº 12.312.767/0001-35 (“FUNDO”), vem, pela presente, informar e, ao final, convocá-los a se reunir em 

Assembleia Geral de Cotistas.Desta forma, ficam V.Sas., convocados para Assembleia Geral de Cotistas a 

ser realizada no dia 03 de setembro de 2021, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia: I) Aprovação 

da alienação das ações detidas pela Tree Florestal na Remasa, nos termos da Proposta Remasa e do 

Parecer do Gestor anexo. II) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo do Plano de 

Liquidação apresentado pelo Gestor, para que passe a prever o prazo de duração indicado para a 

finalização em 15 de janeiro de 2031. III) Caso o item I seja aprovado, aprovar a prorrogação do prazo de 

duração do FUNDO até 15 de janeiro de 2031, com a consequente alteração do Artigo 1º do Regulamento e 

manutenção dos registros das cotas em clearing (antiga CETIP e atual B3) pelo período do prazo do Plano 

de Liquidação do Fundo. IV) Caso o item III seja aprovado, a consolidação e implementação do novo 

Regulamento do Fundo, o qual irá vigorar partir da data de seu protocolo na Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM.”Primeiramente, o Diretor de Investimentos, Sr Marcelo Marinheiro, apresentou os 

representantes da Lema e da Queluz presentes na reunião. Depois, foi passada a palavra para que o Sr 

Rafael Cordeiro detalhasse melhor as pautas da Assembléia Extraordinárias de cotistas do BRASIL 

FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. O Sr Rafael 

Cordeiro começou fazendo uma reconstituição do histórico do Fundo a partir da assunção da Queluz como 

gestora do FIP, além disso, também falou sobre a diligência da nova gestora em relação ao fundo e aos 

ativos investidos, inclusive sobre a participação na empresa investida Tree Florestal, detentora de ações da 

Remasa. Sobre a proposta de alienação, de acordo com a pauta I da AGE, foi apresentado um resumo das 

informações constantes no parecer técnico da Queluz, no qual foram abordadas algumas características do 

ativo estressado, tais como: ausência de Acordo de Acionistas da Remasa, fazendo com que a participação 

minoritária da Tree Florestal tivesse problemas de governança; proximidade do prazo final para a 

regularização do acordo do mútuo com redução do valor do débito da empresa em aproximadamente R$ 78 

Milhões; dificuldades na venda dos ativos por meio de leilão devido aos problemas de governança e pelo 

fato da referida participação da Remasa estar penhorada.Assim, essas características do ativo 

inviabilizaram a venda para outros interessados a partir de leilão, fazendo com que os controladores da 

Remasa tenham apresentado proposta de compra da participação minoritária da Tree Florestal. As 

principais premissas adotadas e defendidas pela Queluz para sugerir a aprovação da proposta foram: (i) O 

valor da proposta está em linha com o valor aprovado, correspondendo, portanto, ao mínimo estabelecido 

para venda do ativo com base em laudos de avaliação especialmente produzido para esse fim; (ii) A 

concessão de prazo para pagamento abre oportunidade de monetização do outro ativo do Fundo; (iii) O 

aumento do prazo servirá, também, para adoção e acompanhamento das medidas de responsabilização 

dos antigos prestadores de serviço do Fundo;(iv) Maximização do potencial de monetização do principal 

ativo do Fundo, tendo em vista as condições adversas de mercado, tanto aquelas que são resultado dos 

eventos de má gestão, quanto aquelas que são exógenas como a pandemia do COVID-19, questões de 

câmbio, crise política e etc. (v) Aproveitamento do desconto negociado do mútuo (R$ 78 milhões) 

possibilitando uma devolução líquida dos recursos potencialmente maior para os cotistas. Após a 

apresentação da Queluz, o Sr. Gregório Matias, representante da Lema Consultoria, solicitou maiores 

esclarecimentos aos representantes da Queluz em relação a proposta, tais como: oprazo de 10 anos para 

pagamento do fundo; percentual de correção em taxa pré-fixada de 3% ao ano, longe dos padrões de 

mercado; e a ausência de garantias presentes na proposta. O Sr Rafael Cordeiro respondeu que foram 

realizadas diversas reuniões tentando diminuir o tempo de pagamento e melhorar as condições da 
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proposta, mas que não tinham conseguido melhorar a proposta por conta dos problemas encontrados no 

ativo. Quanto à garantia, a proposta de aquisição foi atualizada, passando a "... considerar a existência de 

uma garantia que venha a garantir o pagamento do preço. Inicialmente definiu-se que essa garantia poderia 

pesar sobre as ações objeto da referida aquisição, no entanto, a depender de eventual ajuste entre as 

partes, poderá ser alterada por outro tipo de garantia igualmente idônea.". Além disso, o Sr. Marcelo 

Marinheiro solicitou a comprovação de que o prazo do acordo para a resolução do mútuo da Tree Florestal 

com o desconto de aproximadamente R$ 78 Milhões estava próximo da data acordada. O Sr Rafael 

Cordeiro ficou de enviar os Termos do acordo e a sentença judicial de homologação do acordo. Após esse 

momento, foi aberto espaço para que outros membros do Comitê de Investimentos ou dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal que participaram da reunião pudessem tirar quaisquer dúvidas sobre a pauta que foi 

abordada. Não tendonenhuma dúvida por parte dos membros, o Sr Marcelo Marinheiro agradeceu a 

presença dos representantes da Queluz e estes se retiraram da reunião para que os órgãos colegiados 

pudessem emitir o voto do FUNPREI na AGE do FIP Florestal. Considerando tambémo parecer técnico da 

LEMA Consultoria, no qual foram analisados todos os pontos da proposta e do ativo, no qual, no 

entendimento da empresa "Entendemos, portanto, que o voto favorável à venda das ações da Remasa será 

positivo aos Cotistas do FIP Florestal." Todos os membros do Comitê de Investimentos presentes, além dos 

membros do Conselhos Deliberativo e Fiscal, votaram pela aprovação de todos os itens da pauta 

convocada para a AGE.Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma 

observação dos presentes, o Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião. 

 

Os anexos pertencentes a esta ata são: 

 

01. Convocação AGC - FIP Brasil Florestal Multiestratégia; 

02. Relatório Trimestral - FIP Brasil Florestal Multiestratégia; 

03. Proposta para aquisição de ações- Tree Florestal; 

04. Parecer QUELUZ sobre a proposta Remasa;

05. Parecer LEMA sobre a proposta Remasa. 

 

 

 Composição Do Comitê De Investimentos 

Nome Matrícula Membro 

Tacyto Themystocles Morais De Azevedo 69724 Titular 

Anderson Jofre Gomes Da Silva 66615/1 Suplente 

Agrinaldo Araújo Júnior 67185 Titular 

Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza 1081/1 Suplente 

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro Da Silva 66614/1 Titular 

Vanusa Souza Nascimento 66613/1 Suplente 

Aline Melo De Freitas 1286/1 Titular 

Albérico Henrique Dos Santos 1276/1 Suplente 

Helton Carlos De Albuquerque Ferreira 71917/3 Titular 

Diego Sostenes Da Costa 66997/1 Suplente 
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