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                                  ATA 383ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às 14 horas e 15 2 

minutos, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo 3 

segundo andar do prédio nº. 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – 4 

RS, realizou-se a segunda sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do 5 

Conselheiro Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 6 

por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número 7 

legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a 8 

presença dos Conselheiros: Enilson Pool da Silva, Heriberto Roos Maciel, Kátia 9 

Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias e Sylvio 10 

Nogueira Pinto Júnior. A Conselheira Daniela Fabiana Peretti foi substituída por seu 11 

suplente, Noé Machado de Oliveira. A Conselheira Iria Salton Rotunno foi substituída 12 

por seu suplente, Ilson Nietiedt. Conforme assinaturas apostas em folha 13 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da 14 

presente ata. II) Ausências com prévia comunicação: Cláudio Luís Martinewski e 15 

Vitamar Dutra dos Santos. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A 16 

seguir, foi efetuada a leitura da Ata nº 382 que, depois de aprovada, será assinada por 17 

mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. IV) Correspondências 18 

Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) Correspondências 19 

Expedidas: Encaminhamento à Presidência do Instituto, solicitando esclarecimentos 20 

em relação ao fechamento da agência de Montenegro. VI) Pauta: Dando abertura à 21 

sessão, o Presidente Heriberto Roos Maciel registrou o lamentável e trágico acidente 22 

que causou a morte do candidato à Presidência da República, Sr. Eduardo Campos, 23 

juntamente com sua equipe de trabalho. Na sequência, passou a palavra ao 24 

Conselheiro Marcio Antonio Farias, para o mesmo proceder ao relatório e o parecer 25 

sobre a cópia do processo nº 136.661/13-3, que versa sobre alienação de bens 26 

imóveis. Após discussão, o Conselheiro Marcio apresentou manifestação escrita, com 27 

seu voto contrário à referida alienação, solicitando de imediato o retorno do processo 28 

ao Conselho Deliberativo, para as devidas formalidades legais exigidas. Após várias 29 

manifestações dos Conselheiros, o Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva pediu a 30 

palavra e fez ponderações no sentido de que a matéria sobre a alienação de imóveis 31 
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está sendo discutida hoje justamente por provocação dos Conselheiros, em razão do 32 

oficio da Presidência do Instituto, e que o pedido deste Conselho, de restituição do 33 

processo, foi respondido com o encaminhamento de meras cópias de peças do 34 

processo. O Conselheiro Luís Fernando prossegue nas ponderações, divergindo da 35 

posição manifestada pelo Presidente do IPE no processo, posto que a Lei nº 36 

10.710/96, da época do Governo Britto, autoriza a alienação de bens imóveis, mediante 37 

licitação, e que, por sua vez, a Lei nº 12.134, de 2004, vincula todo o patrimônio 38 

imobiliário do IPE ao FAS, e a Lei nº 12.395, de 2005, define que a alienação de bens 39 

deva passar pela apreciação do Conselho Deliberativo. Manifesta, ainda, que cabe a 40 

este Conselho o direito, e também o dever, de apreciar a matéria, e que deixar de 41 

apreciá-la pode significar omissão. O Presidente do IPE teria referido que a Setorial da 42 

PGE não teria oposto óbice ao prosseguimento do processo, o que, porém, não retira a 43 

necessidade de o processo passar por este Conselho, pois isto faz parte do seu 44 

prosseguimento.  Também refere o Conselheiro Luís Fernando que o processo de 45 

alienação já estava em andamento quando do relatório do TCE, este ano, refutando a 46 

ideia de que a alienação de que trata o processo fosse consequência dos 47 

apontamentos. O Conselheiro registra, ainda, que a própria setorial da CAGE chamou 48 

a atenção sobre a necessidade de apreciação da matéria pelo Conselho Deliberativo, 49 

isto em maio deste ano, e depois, novamente, em julho, observando a competência do 50 

Conselho, definida pela Lei nº 12.395/2005 e, portanto, recomendando a remessa do 51 

processo a este colegiado. Ressalta que o pedido de restituição do processo ao 52 

Conselho se dera também para evitar discussão acerca de eventual nulidade no 53 

procedimento, pela não aprovação do Conselho e que a Presidência do Instituto 54 

apenas remeteu oficio cientificando sobre a alienação, estando o processo já na 55 

CELIC. Com essas observações, o Conselheiro Luís Fernando, manifesta-se no 56 

sentido de acompanhar o voto do relator no geral, apenas clareando o voto no sentido 57 

de que seja requisitado o processo, independentemente de que venha ou não atrasar a 58 

alienação dos bens, para manifestação formal do Conselho Deliberativo quanto ao 59 

mérito da proposta de alienação. O Conselheiro relator Márcio Farias, então, adere ao 60 

seu voto, a alteração proposta pelo Conselheiro Luís Fernando. Os demais 61 

Conselheiros presentes se manifestaram apoiando o voto do relator, com as 62 
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observações do Conselheiro Luís Fernando, de modo que ficou deliberado, por 63 

unanimidade dos Conselheiros presentes, que será solicitada a restituição do processo 64 

nº 136.661/13-3, em razão de irregularidades formais de tramitação, porquanto não 65 

houve a manifestação do Conselho Deliberativo. Nos Assuntos de Ordem Geral, o 66 

Presidente comunicou o recebimento da correspondência do Promotor de Justiça, Sr. 67 

Celso Stein, na qual consta que o Ministério Público de Montenegro recebeu 68 

representação da OAB local, dando conta do atendimento deficitário da agência local 69 

do IPERGS, por falta de funcionário, obrigando os usuários, em caso de urgência, a se 70 

deslocarem a Porto Alegre. Ficou deliberado encaminhar à Presidência do Instituto um 71 

pedido, para que a mesma se manifeste em relação ao fechamento do escritório. O 72 

Presidente solicitou aos Conselheiros que continuem promovendo debate e diálogo 73 

referente ao Plano Anual de Investimento/2014(PAI/2014), para discutir a matéria em 74 

plenário o mais breve possível, podendo assim, pautar a votação do mesmo. VII) Pauta 75 

da próxima sessão: Continuação da discussão do anteprojeto de Lei, que trata da 76 

alteração das Leis Complementares nº 12.066/04 e 12.134/04, com apresentação de 77 

destaques, com as devidas justificativas ou votos. VIII) Encerramento: Nada mais 78 

havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 10 79 

minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 80 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, 81 

Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 82 

                           Sala Augusto de Carvalho, 13 de agosto de 2014.  83 

 84 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 85 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     86 
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