Ata 12/2021
Ao quinto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se na
Sala de Reuniões do PREVIJUÍ os membros do Comitê de Investimentos,
Adriana Karlinski, Caroline Pasche Hass, Denia Regina Copetti Riger, Everton
Fonseca Didolich, Lígia Lídia Sabocinski, bem como o Diretor Financeiro, Sr.
Regis Alex Mattioni e Diretor Previdenciário, Sr. Paulo Roberto Meotti, para
realização de uma videoconferência com o Sr. Pery Neto, membro da Mosaico
Consultoria e o Sr. César Leite, gestor de investimentos da Austro Capital,
gestor do fundo Austro Institucional Pipe Bancos FIC FIA. O Sr. César Leite fez
explanação desde a origem do fundo, quando no ano de 2017 o Governo do
Estado do RS anunciou interesse vem vender ações do Banrisul. Viu-se
oportunidade de comprar ações e vender aos RPPS, pois se tratava de produto
bem estruturado. O modelo de negócio deu certo, estava performando bem,
teve resultado muito positivo até final de 2019. Porém, os impactos da COVID19 impactaram de forma geral em todo o mercado financeiro, em especial na
renda variável. Após isto os cotistas decidiram pela troca do Administrador
Fiduciário, e posteriormente com os reflexos negativos da renda variável
decidiram pela liquidação do fundo, o que acabou impactando toda a gestão do
fundo. Inclusive havendo necessidade de troca do administrador para depois
fazer a liquidação, o que demandou bastante tempo. O PREVIJUÍ irá receber
31.558 ações BRSR3, 18.960 ações BRSR6 e o rateio do caixa que é de
aproximadamente R$ 35.000,00, através da Banrisul Corretora. Mesmo com a
perda, são variações de mercado da renda variável, tudo dentro da legalidade.
Lembrando inclusive, que todas as auditorias relacionadas a este assunto,
encontram-se na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Sem mais nada a
tratar, eu Denia Riger, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais
presentes.

