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‘Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra. 

 

Em vinte e três de junho de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede da IPMH, 

situada à Rua Jorge Latour, nº 33, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de 

São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, convocados 

através de e-mail no dia vinte e dois de junho de mil e dezessete, com a seguinte 

ordem do dia: a) Extrato de Investimentos-maio/2017; b) Despesas administrativas;  

c) Fundos da LEME, d) Análise da Carteira de Investimentos. Iniciamos a reunião 

realizando a leitura da Ata da reunião do mês de maio. Em seguida foi citado que o 

demonstrativo do extrato de investimentos de maio é de R$ 52.415.463,37 reais,  com 

um aumento no patrimônio de  R$ 424.932,83 reais, equivalentes acerca de 2,83% em 

relação ao mês anterior. Quanto a meta atuarial, o retorno foi de 0,45% para uma 

meta de 0,87%. Considerando o resultado positivo dos meses anteriores, o acumulado 

do ano é de 4,30% para uma meta de 3,91, ou seja, sopesadas as intempéries da nossa 

economia e política, ainda conseguimos obter um percentual de 109,96% da meta 

atuarial. As denúncias contra o Presidente da República deram uma mexida no 

mercado e alguns rendimentos deram negativos, não cumprimos a metas, mas não 

tivemos prejuízos. No que se refere às despesas administrativas, no mês de maio foi 

gasto o valor de R$ 27.266,68 reais, cerca de 5,72%. Sobre o Fundo da Leme o Senhor 

Hamilton comentou que não foi marcada outra assembléia sobre este fundo, mas que 

recebeu mais relatórios da empresa Bridge sobre os fundos, continua tudo do mesmo 

jeito, nada se concretizou , sabemos apenas que o maior devedor do fundo não 

reconheceu a dívida, e não sabemos como seria feita uma cobrança judicial, e 

certamente se for feito a liquidação do fundo, nenhum instituto vai querer administrar 

para realizar as cobranças, haja vista que foi emprestado o dinheiro do fundo para 

locais do Brasil todo. O Sr. Hamilton comentou que o Tribunal de Contas julgou 

também as Contas do ano de 2013, só que não veio regular como as de 2014, foi 

rejeitada,  por ser julgada   irregulares, o Jurídico  vai tentar  fazer uma defesa, mas o  
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Superintendente da época foi multado. O Sr. Hamilton informou que o site do instituto 

está sendo reformulado, acertando o Portal de Transparência, foi contratada uma 

empresa para isso e que cerca de uma semana já estará tudo certo funcionando 

normalmente.  Sobre nossa Carteira de Investimentos, a posição oscilante do mercado 

e a situação politica, ainda precisamos esperar para podermos decidir onde mexer, 

temos que ter cautela. Houve cincoaposentadorias neste mês, todas por Invalidez: 

Meire Luci Pereira, Fabiane Ferreira Guimarães, Elza Barbosa Bonano, José Carlos 

Ribeiro e Cláudia Regina Granzier Lopes. Encerrou-se a reunião, lavrada a ata por mim 

Carla Aparecida Pereira Batista, na ausência da Secretária Dinah Margarida Clemente, 

e após ser lida, assino juntamente com os presentes. 

 

 

Hamilton Andrighetti 

Superintendente Chefe do IPMH 

 

 

CONSELHEIROS – IPMH 

 

 

 Ademir Pereira dos Santos Carla Aparecida Pereira Batista 

 

 

 

 

 Dinah Margarida Clemente Euclides Cândido 
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 José Milton Bernardo Márcia Ferraz Viana 

 

 

 

 Noemia Tomaz Vieira     Paulo José Rodrigues de Souza 

 

 

 

   Antônio Luiz Costa    


