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Ata da 4ª Sessão Ordinária, Ano 20123
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5

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Regime Próprio de6
Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, realizada7
aos trinta dias do mês de agosto de 2012, com início às quatorze horas, na sede8
do IPREV, sito à Rua Visconde Ouro Preto, n. 267, Centro, Florianópolis.9
Presenças:  Conselheiros titulares: Célio Peres; Adriana Coelho Sobierajski;10
Alcionei Vargas de Aguiar; Ana Maria Duarte; Dijalma Antônio da Silva; Gerson11
Pedro Berti; Jean Jacques Dressel Braun; Julie Anne Saut; Kliwer Schmitt e Luiz12
Fernando Philippi. Conselheiros suplentes: Djohni Lucas da Silva e Fabiano13
Augusto Fernandes Krieger. Encaminhamentos:  O Presidente Célio Peres14
verificou a existência do quorum legal para a instalação da Sessão Ordinária. Foi15

posta em análise  a ata da Sessão Ordinária realizada em 26/07/2012, que após16
lida, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Expediente:  O Presidente17
informou que o Conselho recebeu denúncias em relação a ocupantes de cargos18
comissionados no IPREV que não cumprem o horário de trabalho; as pessoas que19
fizeram tais denúncias informaram que esses ocupantes dos cargos20
comissionados estão trabalhando em campanha política no horário de expediente.21
Ficou decidido que as denúncias poderão ser trazidas ao conhecimento do22
Conselho de Administração por qualquer meio, inclusive por e-mail e deverão ser23
comunicadas oficialmente ao IPREV. O Conselheiro Dijalma relatou que a relação24
dos cargos comissionados com respectivos ocupantes, tempo de exercício na25
função, formação acadêmica e/ou qualificação profissional, demonstração do26
vínculo com o Estado e o número de servidores, bem como o Diagnóstico27
Organizacional do IPREV até o momento não foram encaminhados pelo IPREV,28
requerendo seja reiterado o requerimento, vez que as informações solicitadas são29
essenciais para a deliberação das Comissões, o que foi aprovado por30
unanimidade. Foi dito pelo Presidente que as recomendações e o31
encaminhamento de documentos para a abertura dos processos pelas Comissões32
criadas na Sessão Ordinária anterior, serão realizados até a próxima sessão. O33
Presidente informou que foi aberta uma unidade no Sistema de Gestão de34
Protocolo Eletrônico do Governo do Estado para o trâmite dos processos do35
Conselho de Administração. O Conselheiro Jean Jacques Dressel Braun disse que36
recebeu diversos documentos que foram anteriormente requeridos pelo Conselho37
de Administração ao IPREV, para a análise pelas Comissões do Conselho de38
Administração e solicitou que seja requerida a feitura de um relatório em relação39
às informações constantes de tais documentos por um funcionário do IPREV, o40
que o Conselho aprovou por unanimidade, devendo ser feito um requerimento41
nesse sentido. O Conselheiro Jean Jacques Dressel Braun discorreu sobre a42
necessidade de saber da possibilidade de compensação de débitos de valores43
descontados indevidamente em relação à verba futura, a ser recebida (fez menção44
ao art. 22 da Lei 412/2008). O Conselheiro frisou ainda que é necessário45
estabelecer o valor da Taxa de Administração, que no ano passado foi assinado46
Decreto fixando-a em 1% (um por cento) e que a mesma deve ser realizada até o47
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mês de outubro. Os Conselheiros Gerson Pedro Berti e Jean Jacques Dressel48
Braun discorreram sobre a fixação da Taxa de Administração, que é de 1% sobre49
a folha de vencimento e é paga pelo Fundo Financeiro, pelo Poder Executivo50
(fizeram menções ao art. 30 da Lei n. 412/2008), e asseveraram, por fim, que o51
documento solicitado pelo Conselho de Administração à Comissão de52
Investimentos do IPREV (relacionado no item “g” do requerimento) referente ao53
custeio do IPREV, é necessário para a deliberação do valor da Taxa de54
Administração. O Conselheiro Jean Jacques Dressel Braun comprometeu-se a55
trazer na próxima Sessão Ordinária do Conselho de Administração, o material a56
ser obtido da Comissão de Finanças do IPREV, acerca do orçamento para a57
fixação da referida Taxa de Administração.  O Conselheiro manifestou ainda, que58
tem sugestões de reforma à Lei n. 412/2008, momento em que o Conselheiro59
Dijalma Antônio da Silva disse que está estudando possíveis alterações na Lei e60
que havendo outras sugestões para a alteração pelos Conselheiros, estes devem61
encaminharem-nas para o Conselheiro Dijalma Antônio da Silva e  à Conselheira62
Adriana Coelho Sobierajski. O Conselheiro Gerson Pedro Berti informou que tem63
direito a averbação de um ano de licença sem vencimentos e manifestou o64
interesse em saber o posicionamento do IPREV com relação à licença, porque a65
princípio, tem a informação de que o IPREV só reconhece o direito adquirido66
posteriormente ao ano de 2003. A Conselheira Julie Anne Saut, a Conselheira67
Adriana Coelho Sobierajski, o Conselheiro Alcionei Vargas de Aguiar e o68
Conselheiro Kliwer Schmitt informaram que não estão recebendo suas69
gratificações de membros do Conselho de Administração, momento em que o70
Presidente manifestou que o assunto será abordado pela Administração do IPREV71
na próxima Sessão. O Conselheiro Alcionei Vargas de Aguiar requereu a72
convocação do Diretor responsável da GEPES com vistas à explanação sobre o73
assunto. Em relação aos dados referentes ao patrimônio, o Conselheiro Kliwer74
Schmitt requereu a convocação da Diretoria de Gestão de Recursos75
Previdenciários do IPREV para explanação sobre o tema em Sessão Ordinária, o76
que foi aprovado por unanimidade. Presidiu esta sessão, inicialmente, o77
Presidente Célio Peres, e a partir das quinze horas, o vice Presidente Luiz78
Fernando Phillipi. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às79
16:00 horas, da qual eu, Conselheira Julie Anne Saut, Secretária, lavrei a presente80
ata, que será aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.81
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