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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 dias do mês de julho 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:Presente na reunião equipe do Banco Bradesco para 
investimentos, presentes Francisco Carlos Silva CEA,Graça Baggio Gerente de 
Negócios do Poder Publico,Jose Carlos Moraes Gerente,A)Iniciada reunião as 09:00 
horas.B)Presente os Conselheiros Presidente do Conselho Administrativo Henrique 
Milani, Carla Ap. Pereira Batista, Conselho Fiscal: Andréa Carlos de Melo. C) Saldo em 
20 de julho LDB Consultoria R$ 57.817.407,48, que ficamos devendo -2,88%.D)Que 
foi falado sobre o fundo perdido da Leme investimentos ,que a prefeitura informou que 
está aguardando uma resposta da viabilidade de se entrar com cobrança judicial, 
que aguarda o escritório de advocacia Quiarottino e Nicoletti.E)Que o sobre o Fundo 
Viaja Brasil, os novos proprietários do Banco Máxima procuraram os cotistas para 
propor acordo, que ficaram de marcar uma reunião. F)Que estamos com rendimento 
de 0,27% meta atuarial de 1,92%, houve déficit de 1,65%.G)Que foi sugerido para 
continuar a aplicação das contribuições mensais dos entes e associados no Fundo 
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS CNPJ 
11.328.882/0001-35, na conta 10.728-X, ag 3143-7,.Para despesas administrativas 
serão utilizados recursos deste fundo, através da conta 18.825-5, mesma agencia 
do Banco do Brasil.Para pagamento da folha de pagamento dos inativos pela Caixa 
Econômica Federal, continuarão a serem utilizados os recursos do FUNDO CAIXA 
FI BRASIL IRFM-1 TITULOS PUBLICOS CNPJ 10.740.670/0001-06, conta corrente 
110-0 Agencia da Caixa em Jaguariuna SP e para pagamento dos ativos, recursos 
do FUNDO CAIXA FI BRASIL REF DRI LONGO PRAZO, CNPJ 03.737.206/0001-
98, conta 41-3 da mesma agencia da Caixa em Jaguariuna SP,o Conselho decidiu 
manter os mesmos critérios. H) Que foi falado sobre despesa administrativa que o total 
é R$ 521.641,03, que no mês de maio foi gasto valor de R$ 27.114,84 total de 5,20%, 
acumulado é de R$182.327,38 34.55%.I)Que neste mês corrente não houve pedidos de 
aposentadoria, deu-se encerrada a reunião, que foi lavrada por mim 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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