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Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra. 

  

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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, 
com a seguinte ordem do dia: A)Iniciada reunião as 09:00 horas.B)Presente os 
conselheiros Presidente do Conselho Administrativo Henrique Milani, Amarildo Boer, 
Carlos Henrique Mazotti, Maria Conceição Cruz Andrade, conselho fiscal Marcia 
Ferraz Viana e Andréa Carlos de Melo. C)Foi lido a ata anterior da reunião do dia doze 
de março de dois mil e dezoito,onde todos confirmaram e assinaram.D)Foi falado 
sobre o fundo perdido da Leme investimentos ,que não tem certeza se o fundo voltara 
ao instituto.Que foi enviado oficio ao prefeito informando as perdas do fundo para 
tentar reaver juridicamente,sendo feito acompanhamento em assembléias dos fundos 
de investimentos.E)Será feito estudos para possibilidade de movimentação com 
objetivo de cumprir a meta atuarial, respeitado o perfil conservador do instituto para 
correr o menor risco.F)Que estamos com superavit de 0,56% de meta atuarial.G)Que 
foi falado sobre despesa administrativa que o total é R$ 521.641,03,que no mês de 
março foi gasto valor de R$ 33.102,39 total de 6.35%, acumulado é de R$93.590,54, 
17.94%.H)Que foi solicitado abertura de  uma conta no banco do Brasil  referente a 
sobras das despesas administrativo  totalizando o valor de R$  261.005,57 referente 
aos anos de 2014 a 2017.I)Que foi aposentado especial por tempo de serviço o 
funcionário Fabio Alvarenga.Assim, deu-se encerrada a reunião, que foi lavrada por 
mim Henrique Milani Lopes , devido á ausência da Conselheira Carla Ap. Pereira 
Batista, e após ser lida, assino, juntamente com os presentes na presente reunião. 

 
Hamilton Andrighetti 

Superintendente Chefe do IPMH 
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Henrique Milani Lopes___________________________ 
Carlos Henrique Mazotti__________________________ 
Amarildo Boer__________________________________ 
Maria Conceição da Cruz Andrade__________________ 
 

Conselho Fiscal 
Andréa Carlos de Melo___________________________ 
Marcia Ferraz Viana______________________________ 
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