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ADMINISTRADO POR

Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas do
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
Hoje, 23 de abril, foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas conforme convocatória
enviada aos cotistas e publicada no site do Fundo, da CVM e da BOVESPA em 23 de
março. A Ordem do Dia contemplava os seguintes itens: 1. Análise e deliberação acerca
das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, bem como do relatório dos Auditores Independentes. 2. Análise e deliberação acerca
dos orçamentos para a auditoria das demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser
encerrado em 31 de dezembro de 2018. 3. Análise do Relatório da Auditoria Especializada
nos sistemas de controle e receitas do Hotel, que são a base do arrendamento pago ao
Fundo, para os anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
O item 1. Examinar, deliberar e votar as contas relativas ao FUNDO, o Relatório da
Instituição Administradora, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a
Demonstração do Fluxo de Caixa e o parecer dos Auditores Independentes, relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foi aprovado pela unanimidade dos
presentes. No item 2. Análise e deliberação acerca dos orçamentos para a auditoria das
demonstrações financeiras do Fundo do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de
2017. foi aprovado pelos Cotistas a contratação da empresa RSM Auditores
Independentes O item 3. Análise do Relatório da Auditoria Especializada nos sistemas de
controle e receitas do Hotel, que são a base do arrendamento pago ao Fundo, para os anos
de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, os Cotistas tomaram conhecimento do Relatório da
Auditoria, e recomendaram à administradora que questione o Hotel a responder aos quesitos
apontados e publique a resposta do Hotel no site do Fundo.
São Paulo, 23 de abril de 2018.

