
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE 
DO INSTITUTO NO DIA 23/06/2017 

 

Aos vinte e três de junho de dois mil e dezessete, na sede do IPMH-Holambra, 

reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito horas, regularmente 

nomeados pelo Exmo.Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da 

Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através do Decreto nº 

1081/2015, de nove de junho de dois mil e quinze. Dando início aos trabalhos o Sr. 

Hamilton leu a pauta da reunião: a) Extrato de investimentos de maio de 2017; b) 

Fundos da Leme; c) Análise da carteira de Investimentos.O saldo de nosso patrimônio 

em maio era de R$ 52.415.463,37, com um aumento de R$ 424.932,83, equivalentes a 

2,83% em relação ao mês anterior.  Quanto a meta atuarial, o retorno foi de 0,45% 

para uma meta de 0,87%. O acumulado do ano é de 4,30% para uma meta de 3,91, ou 

seja, fizemos 109,96% da meta, mesmo com todos os problemas políticos e 

econômicos que o país vem passando. Os últimos acontecimentos balançaram o 

mercado financeiro, deixando a maioria dos fundos com rendimentos abaixo da 

expectativa, o que influenciou para o não comprimento da meta neste mês. Sobre os 

fundos Lemes, Hamilton comentou que não foi marcada nenhuma Assembleia de 

Cotistas, mas que o IPMH recebeu relatórios do Gestor Bridge sobre o andamento das 

cobranças e contatos com as empresas investidas, sem nenhuma novidade com os 

relatórios anteriores, destacando o aumento da preocupação quanto ao retorno dos 

investimentos, principalmente quanto a informação a respeito do maior devedor do 

Fidc o grupo Milano, cujo presidente informou verbalmente aos representantes da 

Bridge que não reconheciam a dívida, o que motivou aos preparativos para cobrança 

judicial.. Quanto a liquidação dos fundos, gera uma preocupação sobre a cobrança dos 

devedores, uma vez que a inadimplência é quase que total e demandaria uma 

administração por parte dos cotistas para cobrar devedores em várias partes do país e 

até mesmo no exterior, o que provavelmente dificultaria tais cobranças. Devido aos 

últimos acontecimentos no mercado, a escolha para uma melhor locação dos recursos 

do IPMH ficou mais difícil, necessitando aguardar um rumo mais tranquilo para nossa  
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política, consequentemente para nossa economia, o que deveremos verificar nos 

próximos meses para que possamos adequar nossa carteira para cumprirmos nosso 

objetivo que é a meta atuarial. Como todos estão de acordo com o que foi relatado, 

passaremos as informações aos Conselhos Administrativos e Fiscal para conhecimento 

e possíveis ações que se fizerem necessárias. Hamilton, deu por encerrado os 

trabalhos e solicitou que lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, Márcia 

Ferraz Viana e demais membros do Comitê, 

 

 

Márcia Ferras Viana – Membro relatora           Hamilton Andrighetti – Presidente 

 

 

 

Eliane Utrabo Camacho – Membro                     Luiz Carlos de Campos - Membro 


