
1 Comite de Investimentos

2 ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE

3 INVESTIMENTOS DA MARINGA PREVIDENCIA. As dez horas e quarenta minutos, do

4 dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e vinte e urn, reuniu-se o Comite de

5 Investimentos, extraordinariamente, na sala de reunioes da Maringa Previdencia com a

6 presenga da Presidente Cinthia Soares Amboni, dos membros: Ademir Aparecido

7 Antonelli, Jose da Silva Neves, Leandro dos Santos Domingos e ausencia justificada de

8 Maria Silvana Barbosa Frigo. Iniciado os trabalhos, sendo ITEM 1 - Definigao do voto

9 das pautas da AGC do Fundo OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
10 IMOBILIARIO - Fll - CNPJ/ME N° 13.000.836/0001-38: Apos analisar o parecer emitido

11 pela Consultoria de Investimentos: Credito e Mercado, referente aos itens da ordem do

12 dia, propostos no Edital de Convocagao da Assembleia Geral Extraordinaria de Cotistas

13 do Fundo OSASCO PROPERTIES Fll, a ser realizada no dia 17/12/2021 as 15:00h, o

14 Comite decidiu abster-se das pautas 1, 2, 3 e 9, reprovar as pautas 4, 5, 6, 7 e 8, e

15 aprovar a pauta 10, seguindo as orientagoes do parecer. Nada mais havendo a tratar,

16 foi encerrada a reuniao as onze horas e trinta minutos, e eu Leandro dos Santos

17 Domingos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente
18 assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

0.

Leandro dos Santos Domingos 
Membro

Trthia Soared Amboni 
Presidente
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Sao Paulo, 02 de dezembro de 2021.

Aos Cotistas do OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - Fll

EDITAL DE CONVOCACAO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE COTISTAS DO OSASCO PROPERTIES 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - Fll - CNPJ/ME NS 13.000.836/0001-38

Prezado(a) Cotista,

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o n® 00.806.535/0001-54, com 

sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900,10^ andar, Itaim Bibi, na Cidade de Sao Paulo e Estado de Sao Paulo, na 

qualidade de Administradora do OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - Fll, fundo de 

investimento imobiliario, inscrito no CNPJ/ME sob o n2 13.000.836/0001-38 ("Administradora" e "Fundo", 

respectivamente), vem por meio desta, a pedido do gestor do Fundo, a CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA., 

convoca-lo a participar da Assembleia Geral Extraordinaria de Cotistas do Fundo, a ser realizada conforme disposto 

abaixo ("Assembleia"):

DATA: 17 de dezembro de 2021 - UNICA CHAMADA. Sera instaurada com qualquer numero de cotistas. 

HORARIO: IShOOmin

LOCAL: a ser realizada de forma virtual, por meio do aplicativo Microsoft Teams.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes materias:

Aprovar delibera?ao para autorizar a celebra?ao de Memorando de Entendimentos pela 

Estagao Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condi?6es gerais 

estabelecidas na Proposta 01 enviada em 29.11.2021 a Gestora;

Aprovar delibera?ao para autorizar a celebra^ao de Memorando de Entendimentos pela 

Estagao Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condigoes gerais 

estabelecidas na Proposta 02 enviada em 24.11.2021 a Gestora;

Aprovar deliberagao para autorizar a celebragao de Memorando de Entendimentos pela 

Estagao Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condigoes gerais 

estabelecidas na Proposta 03 enviada em 26.11.2021 a Gestora;

Em caso de reprovagao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo

I.

II.

III.

IV.
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e realizagao de aporte de recursos pelos cotistas para pagamento das despesas do Fundo, que montam na data da 

presente convocagao no valor de R$9.564.859,08;

Em caso de reprova^ao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo 

e realiza?ao de aporte de recursos pelos cotistas para pagamento do passive da Companhia atualmente em aberto 

no montante de R$126.000.000,00 e;

V.

Em caso de reprovagao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo 

e realiza?ao de aporte de recursos pelos cotistas para retomada das obras do edificio cujas obras estao paralisadas, 

estimado em R$80.000.000,00.

VI.

Aprovar a modifica?ao das clausulas 19.2.; 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. do Regulamento 

do Fundo para que se passe a permitir que, em caso de dissolugao ou liquida?ao do Fundo, os cotistas do Fundo 

possam optar pela (i) partilha do patrimonio do Fundo apos a aliena?ao dos bens e direitos integrates do 

patrimonio do Fundo; ou (ii) pela partilha de bens e direitos do Fundo consoante sua entrega diretamente aos seus 

cotistas, nos termos da proposta nova redagao para a clausula 19.2. do Regulamento e, consequentemente, para 

as clausulas 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. do Regulamento:

VII.

19.2. No caso de dissolugao ou liquidagao, o valor do patrimonio do Fundo poderd ser (i) partilhado entre os Cotistas 

na proporgao de suas Cotas no prazo de ate 90 (noventa) dias apos a alienagao dos bens e direitos integrantes do 

patrimonio do Fundo e pagamento de todas as divides e despesas do Fundo ou (ii) partilhado entre os Cotistas na 

proporgao de suas Cotas mediante a entrega de bens e direitos do Fundo diretamente aos Cotistas.

[...] 19.2.3. Apos alguma das modalidades partilha de que trata o item 19.2 acima, os Cotistas passarao a ser os 

unicos responsdveis pelos eventuais processes judiciais envolvendo o Fundo, eximindo a Administradora e quaisquer 

outros prestadores de servigo do Fundo de qualquer responsabilidade ou onus, exceto em caso de comprovado dolo 

ou culpa da Administradora ou de tais prestadores de servigo. [...]

[...] 19.2.5. Os valores provisionados em relagao aos processes judiciais de que o Fundo seja parte nao serao objeto 

de eventual modalidade de partilha por ocasido de sua liquidagao ou dissolugao ate que a substituigao processual 

nos respectivos processos seja efetivada, deixando a Administradora de figurar como parte dos processes. [...]

[...J19.2.6. A Administradora, em nenhuma hipotese, apos alguma das modalidades de partilha, substituigao ou 

renuncia, sera responsdvel por qualquer depreciagao dos ativos integrantes do patrimonio do Fundo, ou por 

eventuais prejuizos verificados no processo de liquidagao do Fundo, exceto em caso de comprovado dolo ou culpa.

[...]
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[...] 19.2.7. Apos alguma das modalidades de partilha dos bens e direitos integrantes do patrimonio do Fundo, a 

Administradora deverd promover o cancelamento do registro do Fundo, mediante o encaminhamento a CVM da 

seguinte documentagao:

(i) No prazo de 15 (quinze dias):

a) o termo de encerramento firmado pela Administradora em caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da 

Assembleia Gera! que tenha deliberado a liquidagao do Fundo, quandofor o caso;e

b) o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ;

(ii) no prazo de 90 (noventa) dias, a demonstragao de movimentagao de patrimonio do Fundo a que se refere o art. 

50 da Instrugao CVM n°472/08, acompanhada do relatorio do auditor independente. [...]

Em sendo aprovada a proposta alteragao das clausulas 19.2.; 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. 

do Regulamento do Fundo, aprovar a liquidagao do Fundo, com modalidade de partilha de seus bens e direitos 

consoante sua entrega diretamente aos Cotistas, na proporgao de suas Cotas.

VIII.

Nao sendo aprovados os itens I, II, III, e VIII, acima, aprovar a venda integral dos ativos do 

OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIArIO - Fll para terceiro que tenha interesse em adquirir o 

empreendimento, seguindo-se, em caso de aprovagao, esforgos efetivos para encontrar interessados em adquirir 

a integralidade do empreendimento imobiliario de propriedade do Fundo Osasco. A efetivagao de eventual venda 

integral dos ativos podera ser previamente submetida a aprovagao da assembleia geral de cotistas, caso a 

Administradora assim entenda conveniente

IX.

X. Autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as medidas 

necessarias ao cumprimento das determinagoes da Assembleia Geral de Cotistas.

Excepcionalmente, como medida de prevengao ao Covid-19, a Assembleia ocorrer^ remotamente e 

exclusivamente por meio do aplicativo Microsoft Teams.

INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA:

1) o Cotista, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedencia do inicio da Assembleia, devera enviar para o e-mail 

assembleias(5>planner.com.br
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(i) copia legivel do RG ou documento equivalente com foto; ou (ii) o Cotista podera ser representado por procurador 

legalmente constituido ha menos de 1 (um) ano, devidamente munido do instrumento de procura?ao, com firma 

reconhecida. Dessa forma, o Cotista ou procurador deve enviar com pelo menos 2 (dois) dias de antecedencia do 

imcio da Assembleia a copia da procurafao, bem como, copia do RG ou documento equivalente do procurador com 

foto;

2) o Cotista, ou seu procurador, devera realizar seu registro no aplicativo Microsoft Teams, pelo computador 

ou pelo celular;

E obrigatoria a participa?ao do representante da Gestora na Assembleia; e3)

4) no dia e hora agendados da Assembleia, o Cotista, ou seu procurador, bem como o representante da Gestora, 

deverao acessar o link da reuniao, conforme consta abaixo, realizando seu login e aguardar aprovagao.

LINK PARA ASSEMBLEIA:

https.7/teams.microsoft.com/l/meetup-

ioin/19°/o3ameeting ZDhiYWU2YTEtZillZC00MiMlLTk2OWQtOWM3OGVmNDBiZilm%40thread.v2/0?context=o/o7

b%22Tid%220/o3a%22ad23f811-f09c-4e60-81bf-597c836fbeef%22%2c0/o220id%22%3a0/o22dc04baal-30a8-4846-

9620-ea3411443e21%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos a disposigao para quaisquer esclarecimentos adicionais que se 

fizerem necessaries.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,

Administradora
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OSASCO PROPERTIES FUNDO DE 

INVESTIMEIMTO IMOBILIARIO - Fll

DATA DA AGC: 17 de dezembro de 2021

R'j.iBarSode Paranapiacaba,27.3-Conj. ISO) 
Santos - SP Tel: (13) 3878 8400
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Santos/SP, 15 de dezembro de 2021

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 
- Fll (CNPJ: 13.000.836/0001-38).

ASSUNTO: Parecer Tecnico referente as pautas da assembleia a ser realizada no dia 17 de dezembro de 
2021, as IShOOmin.

IMTRODUCAO
Prezados, em atengao a convocagao recebida, a fim de auxilia-los na tomada de decisao dos temas a 
serem abordados, colocamos:

PAUTA
1) Aprovar deliberagao para autorizar a celebragao de Memorando de Entendimentos pela

Estagao Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo,
contemplando as condigoes gerais estabelecidas na Proposta 01 enviada em 29.11.2021 a 
Gestora;

2) Aprovar deliberagao para autorizar a celebragao de Memorando de Entendimentos pela
Estagao Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo,
contemplando as condigoes gerais estabelecidas na Proposta 02 enviada em 24.11.2021 a 
Gestora;

3) Aprovar deliberagao para autorizar a celebragao de Memorando de Entendimentos pela
Estagao Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo,
contemplando as condigoes gerais estabelecidas na Proposta 03 enviada em 26.11.2021 a 
Gestora;

4) Em caso de reprovagao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo 
Pagina 2 de 4 e realizagao de aporte de recursos pelos cotistas para pagamento das despesas 
do Fundo, que montam na data da presente convocagao no valor de R$9.564.859,08;

5) Em caso de reprovagao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo e 
realizagao de aporte de recursos pelos cotistas para pagamento do passive da Companhia 
atualmente em aberto no montante de R$126.000.000,00 e;

6) Em caso de reprovagao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo e 
realizagao de aporte de recursos pelos cotistas para retomada das obras do edificio cujas obras 
estao paralisadas, estimado em R$80.000.000,00.

7) Aprovar a modificagao das clausulas 19.2.; 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. do Regulamento do 
Fundo para que se passe a permitir que, em caso de dissolugao ou liquidagao do Fundo, os 
cotistas do Fundo possam optar pela (i) partilha do patrimonio do Fundo apos a alienagao dos 
bens e direitos integrantes do patrimonio do Fundo; ou (ii) pela partilha de bens e direitos do 
Fundo consoante sua entrega diretamente aos seus cotistas, nos termos da proposta nova 
redagao para a clausula 19.2. do Regulamento e, consequentemente, para as clausulas 19.2.3.; 
19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. do Regulamento:

Rua Barao de Paranapiacaba. 233 - Conj. I SOI 
Santos - SP Tel: (13} 3878 8400
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Em sendo aprovada a proposta alteragao das clausulas 19.2.; 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. 
do Regulamento do Fundo, aprovar a liquidagao do Fundo, com modalidade de partilha de seus 
bens e direitos consoante sua entrega diretamente aos Cotistas, na proporgao de suas Cotas. 
Nao sendo aprovados os itens I, II, III, e VIII, acima, aprovar a venda integral dos ativos do 
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - Fll para terceiro que tenha 
interesse em adquirir o empreendimento, seguindo-se, em caso de aprova^ao, esfor$os 
efetivos para encontrar interessados em adquirir a integralidade do empreendimento 
imobiliario de propriedade do Fundo Osasco. A efetivagao de eventual venda integral dos ativos 
podera ser previamente submetida a aprovagao da assembleia geral de cotistas. 
Administradora assim entenda conveniente 

10) Autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as medidas 
necessarias ao cumprimento das determinagoes da Assembleia Geral de Cotistas.

8)

9)

caso a

PARECERTECNICO

13 PAUTA:

Trata-se de pauta para deliberar sobre a celebragao de Memorando de Entendimentos pela Estagao 
Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condigoes 
gerais estabelecidas na proposta enviada em 29.11.2021 a Gestora.

Expomos abaixo os principais pontos da proposta encaminhada:

Rua Rfli.iode Paranapiacaba. 233 - Conj. I SOI 
Santos SP Tel: (13) 3878-8400
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(i) um fmanciamento para a reestruturap^o financeira e de capital do Cliente (o "Financiamenlo de 
Reestruturac^o"): e (ii) um financiamento para termino de obras geridas pelo Cliente (o "Financiamento 
Imobiliario". que, quando em conjunto com o Financiamento de Reestruturagao, os “Financiamentos" ou a 
~Transacao ).cuios montantes. somados. podem chegar a valores supenores a RS 135.000.000,00 (cento e trinta 
e cmco milhdesde reais), nos moldes a seguir expostos.

1 - CARACTERiSTICAS DO FINANCIAMENTO DE REESTRUTURACAO

Desembolso mimmo esperado de RS 35.000.000,00 (trinta e cmco milhoes de 
reais)

Volume Total:

BIG FactualCredor

2,00% (dois pa cento) sobre o Volume TotalCOMISSAODE
EstruturaqAo:

PrazodeVencimento: 2 (dois) anos, contados a partirda data de cada desembolso efetivado pelo BTG 
Factual, com possibilidade de pr6-pagamento na forma comoexposto a seguir

Taxa base de GDI + 20.00% (vmte por cento) ao ano.Taxadejuros:

2 - CaracterIsticas do Financiamento Imobiliario

O Cliente

Desembolso minimode RS 100.000.000,00 (cem milhoes de reais)

PrazodeVencimento 5 (cinco)anos, contados a partir da data de cada desembolso efetivado pelo 
BTG Factual, com possibilidade de pre-pagamento na forma como exposto a 
seguir

Taxa base de GDI + 15,00% (quinze pa cento) ao ano.

Devedora:

Volume Total:

Taxadejuros:

Material encaminhado junto ao edital de convoca;ao

A proposta contempla a reestruturagao financeira e de capital, com pagamento de passives, e 
financiamento para termino de obras geridas pela Investida.

Neste momento, e imperative contextualizar a situa^ao atual do fundo.

Em 22 de fevereiro de 2021, foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas na qual foi aprovada a 
dissolugao e liquida^ao do Fundo. A inadimplencia das taxas de administra^ao, gestao e demais 
despesas ja se arrastavam desde 2017 devido a extrema iliquidez dos ativos do fundo, frente as 
tentativas infrutiferas de retomada das operates. Dessa forma, a liquidagao se daria mediante a 
entrega dos ativos do Fundo diretamente aos cotistas, na proporgao de suas respectivas participagoes.

Todavia, a Administradora tomou ciencia de decisao proferida em 17 de junho de 2021, no ambito da 
agao judicial n? 1000248-13.2021.8.26.0260, por meio da qual foi deferido pedido de tutela de urgencia 
incidental para determiner a suspensao de atos e/ou procedimentos para a liquidagao do Fundo, ate 
que seja proferida senten^a na referida demanda. Assim, a dissolugao do fundo foi interrompida, sem 
maiores informagdes ate entao.

Mais recentemente, em contato com a Gestora, foi informado o fim do processo, com indeferimento da 
a$ao judicial, de modo que a liquidate pode ser continuada. Nesse periodo houve a proposigao do 
financiamento em questao, datado de 26 de outubro de 2021.

Rua BarSode Paranapiacaba, 233 - Con). 1501 
Santos SP Tel: (13) 3878 8400
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Dessa forma e necessario considerar que: (i) o fundo ja tinha o seu fim determinado com a entrega dos 
ativos, uma vez esgotadas possibilidades menos danosas, (ii) a carteira do Fundo e exclusivamente 
composta por agoes ordinarias de emissao da Esta?ao Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A, assim a 
entrega dos ativos se daria apos a venda das agoes avaliadas pela RSM Brasil Auditores Independentes 
S/S, contratado as expensas da administradora, (iii) nao havia expectativas de que o resultado da 
liquidagao traria os retornos propostos no momento da aplica^ao dos recursos, (iv) o financiamento traz 
a possibilidade de retomar as atividades, ainda caminhando para a liquidagao, possibilidade melhor do 
que a mera entrega dos ativos, (v) o financiamento impoe taxas que podem alavancar demasiadamente 
fundo, voltando a situagao de iliquidez.

Alias, observa-se interesse no Ofi'cio Circular Conjunto n? 4/2020/CVM/SIN/SPREV na liquidagao eficaz 
de fundos desenquadrados:

"6. Vale destacar que a liquidagdo dos fundos que nao atendem a Resolugao 
do CMN nao impoe nova situagao de desenquadramento da carteira do 
RPPS ou de irregularidade na conduta da gestao do regime. Pelo contrario,
deverao ser envidados todos os esforcos no sentido da liquidacao do fundo
ou de realizacao de piano de recuperacao de ativos iliquidos e para
recebimento dos valores relativos a parcela da carteira com valor de
mercado. Estando o fundo em liquidacdo. com a devida aprovagao de
correspondente piano, este oassa a ser conduzido com o proposito exclusivo
de encerrar suas atividades, o que faz sentido para urn fundo 
desenauadrado e sem oersoectiva de enauadramento.

7. Quanto ao prazo, hd que se observer as normas apliedveis e o fundamento 
do piano de liquidagao proposto, considerando que as liquidagoes de ativos 
podem demandar urn tempo esoecifico com relagao as suas caracten'sticas e 
situagao do mercado. A leaislacdo nao exiae a entrega imediata dos ativos 
aos cotistas. mas sim aue se iniciem as acoes com vistas d completa
liauidacao dos ativos. semore no melhor interesse dos cotistas, adotando 
medidas aue vao resolver a situacao do fundo e nao oersistir na mesma
circunstancia. Todavia, talfato nao impede que a eventual entrega de ativos 
seja deliberada em assembleia convocada para esse fim, se for entendida 
pela maioria como medida necessdria d viabilizagao da liquidagao, caso esse 
que tambem nao implicard o desenquadramento do RPPS em relagao a 
Resolugao do CMN. ”

Em contato com a Gestora foi informado que a proposta inda esta em discussao na tentative de 
financiar um valor menor (dado que o valor minimo proposto foi de R$ 100 milhoes), assim como as 
taxas. Alem disso, ainda nao foi apresentado um piano detalhando o que exatamente sera feito com 
esse valor. E fundamental que a gestao tenha um piano solido e que passe confianga aos cotistas.

Entendemos que a possibilidade de continuagao das operagoes na expectativa de recebimento dos 
valores investidos rentabilizados vai de encontro com o melhor interesse dos cotistas.

Tendo em vista que a proposta ainda se apresenta preliminar, uma vez que as condigoes ainda estao em 
discussao assim como nao foi apresentado por parte da Gestora um piano de liquidagao com base no 
financiamento, entendemos que essas questoes devam ser devidamente justificadas pela Gestora, a fim 
de proporcionar os esclarecimentos necessaries.

Ru<i BarSode Paranapiacaba, 233 - Conj. ISO) 
Santos - SP Tel: {13) 3878-8400
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Ante o exposto, entendemos pela deliberagao conforme o melhor entendimento dos cotistas.

23 PAUTA:

Trata-se de pauta para deliberar sobre a o Memorando de Entendimentos pela Estagao Osasco 
Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condi^oes gerais 
estabelecidas na Proposta 02 enviada em 24.11.2021 a Gestora.

Expomos abaixo os principals pontos da proposta encaminhada pela Tiberio Constru?oes e 
Incorporates S.A:

Em contrapartida, uma vez tenha a TiWrk) adquirido, integral ou 
parcialmente, os creditos representatives do passive da Osasco 
Desenvolvimento S.A., a Tiberio e a Osasco Desenvolvimento S.A. 
celebrarao os instrumentos necessarios para operacionalizar a conversao 
do credito detido pela Tiberio em participatao acionSria da Osasco 
Desenvolvimento S.A. na proporgSo de convers3o de 1% (um por cento) de 
partlcipac3o acionaria na Osasco Desenvolvimento S.A. para cada RS 
RS 1.700.000,00 (Hum Milhao e Setecentos mil Reais) de Direitos 
Creditorios adquiridos pela Tiberio, com a estipula?3o de limite maximo 
(cap) de conversao de RS71.400.000,00 (setenta e um milhoes e 
quatrocentos mil reais) em Direitos Creditorios para 42% (quarenta e dois 
por cento) de participate acionaria na Osasco Desenvolvimento S.A. 
Referida conversSo de divida em participate) acionaria devera ocorrer 

periodo de at£ 60 (sessenta) dias corridos da conclusao do 
processo de aquisito, pela Tiberio, dos creditos detidos contra a Osasco 
Desenvolvimento S.A. ______________ j

Material encaminhada junto ao edital de convocagao

Estrutura

em um

proposta de natureza distinta da pauta anterior. Esta tem a intengao de adquirir, integralNota-se
parcialmente, creditos do passive da Osasco Desenvolvimento S.A., onde sera realizada conversao do 
credito detido pela Tiberio em participagao acionaria na empresa.

E mister salientar a importancia do posicionamento da Gestora sobre as propostas encaminhados, uma 
cotistas nao tern a expertise necessaria para avaliagao, levando em conta, inclusive, que avez que os

proposta em caminha resume a intengao do proponente, mas nao a contextualiza na situagao atual do
fundo.

De todo modo, tendo em vista que o fundo se encontrava ate o memento sem perspectives quanto a 
liquidagao, que seria a mera entrega dos ativos aos cotistas por meio da venda das agoes da 

companhia, ha de se considerar a proposta.

Entendemos que se faz necessario ser elucidado com maior profundidade os pontos da proposta pelos 
prestadores de servigo na hipotese da aprovagao, no melhor interesse dos cotistas.

sua
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3g PAUTA:

Trata-se de pauta para deliberar sobre o Memorando de Entendimentos pela Estagao Osasco 
Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condifoes gerais 
estabelecidas na Proposta 03 enviada em 26.11.2021 a Gestora.

A proposta traz consideragoes relevantes, das quais destacamos:

Os Terrenos. incialmente, seriam udlizados para concep(9o de diversos 
empreendlmentos, dentre eles construySo do novo Papo Municipal (em 
decorrfinda de Termo de Pactua?3o firmado com a Prefeitura Municipal de 
Osasco e aditado em julho de 2017), shopping center e outros empreendlmentos

(iv)

imoblllirlos ("Pro|eto Inicial'):
Nilo obstante o licenciamento dos empreendlmentos. o desmembrarnenUi e(v)
doacflo de parte dos terrenos ii Prefeitura. a criacSo de mas. o Projeto Inidal foi 

posteriormente abortado, tendo, Inclusive, sido firmadosuspense e
mstrumento de distrato com a Prefeitura, nSo tendo, no entanto, efetuada a
regulanzacSo das matriculas e devolucSo dos terrenos;
Para concepfSo e execucao do Projeto Inicial foram captados recursos de 
diferentes fontes, sejam com recursos de acionistas, terceiros, tais como, mas 
n£o se limitando, divida com Itaii (CCH 1001111050002200). com Santander 
(CCH's 00233416300000012200 e 00333416300000012350),  e cinco emiss&es 
de debentures, sendo que a maior parte das dividas contraidas se encontram 
vencidas e nSo pagas, judicializadas on n.lo ("Dividas de Financeiras");
Alt-m dos valores acima a EOSA detain dividas em abertos com fornecedores. 
parceiros. empregados proprios, terrenista, tributArias e demais dividas de 
diferentes naturezas. judicializadas ou nflo ("Demais Dividas");

(viii) As Dividas Financeiras e as Demais Dividas superam o montante de 11$ ISO 
nullifies de reals, de acordo com as Informaffies passadas pelos Cotistas 
(dcscnv'fio abaixo) e alnda nfio loram objeto de auditoria pela Proponente 
("Divida Total');

(vi)

(vii)

Material encaminhado junto ao edital de convocagao

Expomos abaixo a proposta preliminar:

i, Proposta Preliminar. Compra da EOSA pela Viver, mediante o pagamento para os 
acionistas da EG de 50.000.000 (cinquenta milhoes) de agdes da Viver, na proporgao 
das suas participagdes, passando a Viver a ser a unica acionista da EOSA ou de outro 
veiculo a ser definido ap6s a Ease de Auditoria (termo abaixo delmido)1, sendo que os 
novos acionistas Hear So vedados de alienarem as suas agfies pelo pra/.o minimo de 24 
(vinte e quatro) meses do recebimento das agdes.

Material encaminhado junto ao edital de convocagao

Semelhantemente ao abordado na pauta anterior, e de suma importancia do posicionamento da 
Gestora sobre as propostas encaminhados, uma vez que os cotistas nao tern a expertise necessaria para 
avaliagao.

De todo modo, tendo em vista que o fundo se encontrava sem perspectivas quanto a sua liquidagao, 
que seria a mera entrega dos ativos aos cotistas por meio da venda das ag5es da companhia, ha de se 
considerar a proposta.

Entendemos que se faz necessario ser elucidado com maior profundidade os pontos da proposta peios 
prestadores de servigo na hipotese da aprovagao, no melhor interesse dos cotistas.
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4g a 6^ PAUTA:

Trata-se de pautas para, em caso de reprovagao das propostas encaminhadas, aprovar a emissao de 
novas cotas do Fundo e realizagao de aporte de recursos pelos cotistas para pagamento das despesas do 
Fundo.

Vale mencionar que os Regimes Proprios de Previdencia Social por questoes regulatorias, estao 
impedidos de aportar novos recursos ao Fundo e, por consequencia, subscrever novas cotas. 0 fundo 
encontra-se impedido de receber aportes de RPPS vide as determinagoes do artigo 15, §2^ da Resolugao 
CMN 3.922/10.

Alem disso, a emissao de novas cotas para tal capitagao proporcionara urn desconto para os novos 
investimentos, enquanto a participagao dos RPPS sera diluida. Isto se da, pois, o total de cotas em 
existencia aumentara, enquanto o RPPS, que nao pode aplicar novos recursos, permanecera com o 
mesmo numero de cotas. Assim, havera aumento no patrimonio h'quido do fundo, diluindo a 
participagao dos cotistas anteriores. Isso afetara o retorno aos cotistas RPPS que sao impedidos de 
realizar novos aportes e, por possuirem uma participagao menor, terao retornos proporcionalmente 
menores.

Ante o exposto, entendemos pela REPROVAQAO das pautas.

1- e 8g PAUTA:

Trata-se de pautas para modificagao das clausulas 19.2.; 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. do 
Regulamento do Fundo para que se passe a permitir que, em caso de dissolugao ou liquidagao do Fundo, 
os cotistas do Fundo possam optar pela (i) oartilha do patrimonio do Fundo apos a alienagao dos bens e 
direitos intesrantes do patrimonio do Fundo; ou (ii) pela oartilha de bens e direitos do Fundo consoante 

entrefia diretamente aos seus cotistas, nos termos da proposta nova redagao para a clausula.sua

E em sendo aprovada a proposta alteragao das clausulas 19.2.; 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6.. e 19.2.7. do 
Regulamento do Fundo, aprovar a liquidagao do Fundo, com modalidade de partilha de seus bens e 
direitos consoante sua entrega diretamente aos Cotistas, na proporgao de suas Cotas.

E sabido as regras estabelecidas aos RPPS para as aplicagoes em fundos de investimento, conforme a 
Resolugao CMN 3.922/10. Uma das vantagens de se investir em fundos e a possibilidade de ter os ativos 
administrados e geridos por prestadores devidamente qualificados, que usaram de sua expertise para 
estabelecer as melhores estrategias na busca de retorno.

Portanto, cabe a administragao e gestao do fundo, dentro de suas fungoes, buscar outros meios para a 
plena liquidagao do fundo, cujo impacto nao seja danoso e negative como os verificados neste 
momento.

Ante o exposto, entendemos pela REPROVA^AO da pauta.

9g PAUTA:

Trata-se de pauta para, em nao sendo aprovados os itens I, II, III, e VIII, acima, aprovar a venda integral 
dos ativos do OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - Fll para terceiro que tenha
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interesse em adquirir o empreendimento, seguindo-se, em caso de aprovagao, esforgos efetivos para 
encontrar interessados em adquirir a integralidade do empreendimento imobiliario de propriedade do 
Fundo Osasco.

Alem disso, a efetivagao de eventual venda integral dos ativos podera ser previamente submetida a 
aprovagao da assembleia geral de cotistas, caso a Administradora assim entenda conveniente

Entendemos pela deliberagao conforme o melhor interesse dos cotistas.

IQ? PAUTA:

Trata-se de pauta para autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as 
medidas necessarias ao cumprimento das determinagoes da Assembleia Geral de Cotistas. Entendemos 
pela APROVA^AO da pauta.

Atenciosamente,

Mardoqueu Correa da Silva
Bacharelando em Direito 

Certifica;ao: CPA-20 Anbima 
Analista de Investimentos

Renan Foglia Calamia
Economista P6s Graduado em Finan?as Avan?adas 

Certifica?ao: CGA Anbima 
Consultor de Valores Mobiliarios

CREDITO & MERCADO - CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 
(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68)
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DISCLAIMER
Este documento (caracterizado como relatdrio, parecer ou analise) foi preparado para uso exclusive do destinatario, nao podendo ser reproduzido 
ou distribuido por este a qualquer pessoa sem expressa autorizagao da empresa. As informa?5es aqui contidas sao somente com o objetivo de 
prover informacoes e nao representa, em nenhuma hipotese, uma oferta de compra e venda ou solicitagao de compra e venda de qualquer valor 
mobiliario ou instrumento financeiro. Esta 6 apenas uma OPINIAO que reflate o momento da anSlise e sao consubstanciadas em informa?6es 
coletadas em fontes publicas e que julgamos confi3veis. A utiliza?3o destas informagoes em suas tomadas de decisao e consequentes perdas e 
ganhos nao nos torna responsaveis diretos. As informagoes aqui contidas nao representam garantia de exatidao das informagoes prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade das mesmas, e nao devem ser consideradas como tais. As informagSes deste documento estao em consonancia com as 
informagoes sobre os produtos mencionados, entretanto n§o substituem seus materials oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgagao. E 
recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atengao para as clausulas relativas ao objetivo, ao risco e a politica de investimento 
dos produtos. Todas as informagbes podem ser obtidas com o responsavel pela distribuigao ou no site da CVM (Comissao de Valores Mobiliarios). 
Sua elaboragao buscou atender os objetivos de investimentos do diente, considerando a sua situagao financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida 
no passado nao representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, alem da volatilidade, riscos 
associados a sua carteira de credito e estruturagao. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operagSes com valores mobiliarios de bolsa, balcao, 
mercados de liquidagSo futura e de derivatives, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverse proporcionalmente. 
Todos e qualquer valor exibido esta representado em Real (BRL) e para os calculos, foram utilizadas observagoes diarias, sendo sua fonte o Sistema 
Quantum Axis e a CVM. A contratagao de empresa de consultoria de valores mobiliarios para a emissao deste documento nao assegura ou sugere a 
existencia de garantia de resultados futures ou a isengao de risco. Os RPPS devem estar adequados as normativas pertinentes e principalmente a 
Portaria ns 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alteragoes, al3m da Resolugao CMN n9 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alteragoes, que 
dispdem sobre as aplicagdes dos recursos financeiros dos Regimes Proprios de Previdencia Social, instituidos pela Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios e da outras providencias.

nos
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VOTO PROFERIDO

FUNDO: OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - Fll 
DATA DA AGC: 17/12/2021

COTISTA: MARINGA PREVIDENCIA 
CNPJ: 78.074.804/0001-22

1) Aprovar deliberagao para autorizar a celebragao de Memorando de Entendimentos pela Estagao 
Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condigoes 
gerais estabelecidas na Proposta 01 enviada em 29.11.2021 a Gestora;
( ) Aprovar 
(X) Abster-se 
( ) Reprovar

2) Aprovar deliberagao para autorizar a celebragao de Memorando de Entendimentos pela Estagao 
Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condigoes 
gerais estabelecidas na Proposta 02 enviada em 24.11.2021 a Gestora;
( ) Aprovar
(X) Abster-se 
( ) Reprovar

3) Aprovar deliberagao para autorizar a celebragao de Memorando de Entendimentos pela Estagao 
Osasco Desenvolvimento Imobiliario S.A., empresa investida pelo Fundo, contemplando as condigoes 
gerais estabelecidas na Proposta 03 enviada em 26.11.2021 a Gestora;
( ) Aprovar
(X) Abster-se 
( ) Reprovar

4) Em caso de reprovagao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo Pagina 2 
de 4 e realizagao de aporte de recursos pelos cotistas para pagamento das despesas do Fundo, que 
montam na data da presente convocagao no valor de R$9.564.859,08;

( ) Aprovar
( ) Abster-se
(X) Reprovar

5) Em caso de reprovagao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo e 
realizagao de aporte de recursos pelos cotistas para pagamento do passive da Companhia atualmente 

aberto no montante de R$126.000.000,00 e;
( ) Aprovar
( ) Abster-se 
(X) Reprovar

em

6) Em caso de reprovagao dos itens I, II e III, acima, aprovar a emissao de novas cotas do Fundo e 
realizagao de aporte de recursos pelos cotistas para retomada das obras do edificio cujas obras estao 

paralisadas, estimado em R$80.000.000,00.
( ) Aprovar
( ) Abster-se 
(X) Reprovar



7) Aprovar a modificagao das clausulas 19.2.; 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. do Regulamento do Fundo 
para que se passe a permitir que, em caso de dissolugao ou liquidagao do Fundo, os cotistas do Fundo 
possam optar pela (i) partilha do patrimonio do Fundo apos a alienagao dos bens e direitos integrantes 
do patrimonio do Fundo; ou (ii) pela partilha de bens e direitos do Fundo consoante sua entrega 
diretamente aos seus cotistas, nos termos da proposta nova redagao para a clausula 19.2. do 
Regulamento e, consequentemente, para as clausulas 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. do Regulamento: 
( ) Aprovar 
( ) Abster-se 
(X ) Reprovar

8) Em sendo aprovada a proposta alteragao das clausulas 19.2.; 19.2.3.; 19.2.5.; 19.2.6. e 19.2.7. do 
Regulamento do Fundo, aprovar a liquidagao do Fundo, com modalidade de partilha de seus bens e 
direitos consoante sua entrega diretamente aos Cotistas, na proporgao de suas Cotas.

( ) Aprovar 
( ) Abster-se
(X ) Reprovar

9) Nao sendo aprovados os itens I, II, III, e VIII, acima, aprovar a venda integral dos ativos do OSASCO 
PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - Fll para terceiro que tenha interesse em adquirir 
o empreendimento, seguindo-se, em caso de aprovagao, esforgos efetivos para encontrar interessados 
em adquirir a integralidade do empreendimento imobiliario de propriedade do Fundo Osasco. A 
efetivagao de eventual venda integral dos ativos podera ser previamente submetida a aprovagao da 
assembleia geral de cotistas, caso a Administradora assim entenda conveniente 

( ) Aprovar 
(X) Abster-se 
( ) Reprovar

10) Autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as medidas necessarias ao 
cumprimento das determinagoes da Assembleia Geral de Cotistas.
(X ) Aprovar 
( ) Abster-se 
( ) Reprovar

Assinado de forma digital por 
CINTHIA SOARES 
AMBONI:86563-183968 
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CINTHIA SOARES 
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Cinthia Soares Amboni 
Diretora Presidente


