
 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII 

CNPJ nº 00.332.266/0001-31 

 

Proposta da Administradora à Consulta Formal nº 01/2022. 

 

Prezado Senhor Cotista, 

 

A Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede 

na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, 

CEP 04551-065, inscrita no CNPJ sob o nº. 72.600.026/0001-81, (“Rio Bravo” ou “Administradora”), 

na qualidade de Instituição Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

VIA PARQUE SHOPPING – FII ("Fundo"), vem, por meio desta apresentar sua proposta nos 

termos da Consulta Formal nº 01/2022 (“Consulta Formal”). 

 

Em Pauta Ordinária:  

 

(i) Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2021. 

 

Tais demonstrações foram analisadas e discutidas pela Rio Bravo, de modo que entendemos pela sua 

aprovação. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta dos Cotistas no site da 

administradora, CVM e B3. 

 

Em Pauta Extraordinária:  

 

(ii) Aprovação do orçamento anual do exercício de 2022. 

 

A Rio Bravo recomenda pela aprovação dos referidos orçamentos. O planejamento orçamentário está 

anexo à presente Proposta. 

 

(iii) Aprovação do Novo Regimento Interno Do Comitê De Cotistas. 

(iv) Eleição dos membros do Comitê Consultivo do Fundo (“Comitê”), conforme detalhado 

no Regimento Interno do Comitê que integra o Regulamento do Fundo. 

 

A Administradora do Fundo não fará qualquer recomendação em relação às demais matérias da Pauta 

Extraordinária. 

 

Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição de V.Sas. para eventuais esclarecimentos 

que se façam necessários. 

 

São Paulo, 31 de março de 2022. 

 



 

Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Instituição Administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING – FII 



ANEXO
Planejamento Orçamentário 2022



Aprovação de planejamento orçamentário: este orçamento é preliminar e está sendo submetido para aprovação da assembleia geral de cotistas. Os valores apresentados
foram estimados pelo Administrador do Shopping com base na expectativa de receitas e despesas para o empreendimento em 2022. O resultado efetivo do fundo no ano
fiscal de 2022, portanto, poderá variar significativamente do resultado ora apresentado, seja em razão de ajustes ao orçamento solicitados pelos cotistas ou em razão de
fatos que fogem ao controle da Rio Bravo.

A alínea “outras receitas operacionais” considera principalmente receitas de juros e multas, cessão de direitos de uso, comercialização de lojas/quiosques/stands.

A alínea “despesas operacionais” considera principalmente encargos de IPTU e condomínio, taxa de administração do Shopping, auditoria contábil, auditoria de lojas,
impostos e taxas, assessoria jurídica, seguros e despesas bancárias.

A alínea “resultado não operacional” considera principalmente obras e melhorias, investimentos, patrocínio e allowance.

Valores comparados com o resultado de 2019, último exercício com operação normalizada do Shopping.


