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PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”)

CNPJ/ME Nº 21.500.514/0001-86

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 10
DE MARÇO DE 2021
1. DATA E HORÁRIO – Dia 10 de março de 2021, às 10h00min., por meio eletrônico, dado
o atual cenário mundial de saúde devido à pandemia causada pelo coronavírus (COVID19).
2. CONVOCAÇÃO – Dispensada em virtude da presença do único cotista do Fundo
(“Cotista”).
3. PRESENÇA – Cotista, conforme lista de presença.
4. MESA DIRIGENTE – Mariana Freitas Moraes de Camargo, Presidente; Yasmin Cristine
dos Santos Cezar, Secretária.
5. DELIBERAÇÕES – Foi aprovado pelo Cotista:

a) Aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado
em 30 de junho de 2020, que foram apresentadas sem ressalvas.

b) Ratificar que em 20/03/2020 ocorreu a amortização de cotas do Fundo, com base no
Artigo 24 do Regulamento do Fundo, no valor bruto de R$ 8.185.013,95 (oito milhões
cento e oitenta e cinco mil treze reais e noventa e cinco centavos), cujos recursos foram
transferidos para a conta do Cotista em 23 de março de 2020; e
c) Em razão do disposto na deliberação do item “b” acima, o Cotista ratifica a autorização
do Administrador do Fundo a prática de todos os atos necessários ao cumprimento da
deliberação ora aprovada.
6. OBSERVAÇÕES FINAIS – a) Tendo em vista a presença do único Cotista do Fundo,
este dispensa a Administradora do envio do resumo das decisões tomadas na presente
assembleia. b) A Srta. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia,
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nenhuma manifestação. c) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente
ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo - SP, 10 de março de 2021.
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