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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 quinze dias do mês de junho 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,Alessandro de Paula, Carla Ap. Pereira Batista, Conselho 
Fiscal: Márcia Ferraz Viana e Andréa Carlos de Melo. C) Saldo em 30 de maio LDB 
Consultoria R$ 57.495.847,07, que ficamos devendo 1.65% D)Que foi falado sobre o 

fundo perdido da Leme investimentos ,que houve uma reunião 06 de junho de 2018 na 
cidade de São Paulo, que foi feita a renuncia do gestor e do administrador do fundo da 
LEME Investimentos,que ficou como administrador do fundo ORLA Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A e como Gestor GRAPHEN Investimentos.E)Que foi feito um 

estudo pelo banco do Brasil,Banco Bradesco,Meta Asset Management para sugestões 
de investimentos em outros fundos, porem o conselho decidiu continuar 
acompanhando o mercado,para depois tomar uma decisão.F)Que estamos com 
rendimento negativo de -0,73% calculo atuarial de 0,92%, houve déficit de 1,31%.G)Que o 
Instituto de Previdência esta solicitando junto a Prefeitura Municipal de Holambra, 
orientações jurídicas referentes ao posicionamento de possíveis ações como forma de 
garantias de direitos do Instituto de Previdência de Holambra.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$ 27.371,46 total de 5.25%, acumulado é de R$155.212,54 29.75%.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. 
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