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                                  ATA 387ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos dez dias do mês de setembro 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: Bayard Scheneider Bernd, Daniela Fabiana Peretti, 9 

Enilson Pool da Silva, Eunice Terezinha Cardozo Bello, Heriberto Roos Maciel, 10 

Kátia Terraciano Moraes, Luís Fernando Alves da Silva, Marcio Antonio Farias, 11 

Sylvio Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos Santos. A Conselheira Iria Salton 12 

Rotunno foi substituída por seu suplente, Ilson Nietiedt. Conforme assinaturas apostas 13 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 14 

parte da presente ata. II) Ausência com prévia comunicação: Cláudio Luís 15 

Martinewski. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: A seguir, foi 16 

efetuada a leitura da Ata nº 386 que, depois de aprovada, será assinada por mim, 17 

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

Encaminhamento GP nº 206/2014; Processo nº 040220/14-6, Proposta Orçamentária 19 

2015. V) Correspondências Expedidas: Ofício CD nº 24/2014, em resposta ao Ofício 20 

GP nº 200/2015. VI) Pauta: Dando abertura à sessão, o Presidente Heriberto Roos 21 

Maciel apresentou o Processo nº 040220/14-6, que trata da Proposta 22 

Orçamentária/2015, sendo que neste sentido os Conselheiros deliberaram por 23 

unanimidade pela distribuição do mesmo para  a Comissão que foi designada para 24 

acompanhar o Processo, para que a mesma faça o exame e o parecer. Na sequência, 25 

o Presidente Heriberto fez a apresentação do Encaminhamento GP nº 200/2014, que 26 

trata sobre alienação de imóveis do IPERGS, destacando que o mesmo foi recebido 27 

após a sessão do Conselho do dia 10/09/2014. Registrou que, após receber o 28 

Encaminhamento, deliberou o envio de cópias para os Conselheiros, pautando o 29 

assunto para a próxima sessão.  Dada a palavra ao Conselheiro Luís Fernando Alves 30 

da Silva, este manifestou-se no sentido de que a Presidência do Instituto, no seu 31 
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encaminhamento, fez referir que teria havido manifestação do Conselho Deliberativo 32 

para autorizar alienação dos imóveis de que trata o expediente 136.661/13-3, juntando 33 

uma ata do colegiado, datada de 1995. O Conselheiro anota que não encontra 34 

qualquer resquício de que houvesse na referida ata qualquer autorização para 35 

alienação de imóveis. Quanto ao parecer juntado como anexo 2 no encaminhamento 36 

da Presidência, o Conselheiro Luís Fernando observa tratar-se de relatório e parecer 37 

relativo ao processo 12.563, de 2006, que pretendia autorização para confecção de 38 

anteprojeto para enviar ao Legislativo, no sentido de ser editada Lei autorizativa para 39 

alienação de 69 imóveis do Instituto. No referido parecer, nota-se que não há, de forma 40 

efetiva, a autorização incondicional para alienação. Pelo contrário, na manifestação do 41 

Conselheiro relator, exarada em 2008, consta a necessidade de manifestação do 42 

Conselho quando dos encaminhamentos objetivos referentes à efetiva alienação. O 43 

Conselheiro Luís Fernando enfatiza que o relatório não se refere a nenhum dos imóveis 44 

de que trata o Processo nº 136.661/13. Aliás, nenhum dos documentos juntados ao 45 

encaminhamento tem referência aos imóveis que a Presidência pretende alienar. O 46 

Conselheiro insiste que o Processo 136.661/13-3 deve passar pelo Conselho 47 

Deliberativo, posto que a obediência às prerrogativas legais é pilar para o bom 48 

desenvolvimento dos trabalhos. O Conselheiro manifesta que não consegue se afastar 49 

do pronunciamento anterior, no sentido de que o processo de alienação deve ser 50 

remetido a este Colegiado. Após várias manifestações dos Conselheiros, ficou 51 

deliberado, por unanimidade dos Conselheiros presentes, oficiar à Presidência do 52 

Instituto, destacando que o Colegiado entendeu que a documentação acostada se 53 

refere à autorização de alienação de bens imóveis de forma genérica, e que, de 54 

qualquer modo, o Parecer nº 03/2008, que deu ensejo à Resolução CD nº 03/2008, em 55 

nenhum momento contém a nominata dos imóveis que estão sendo ora objetos de 56 

alienação, que diz respeito ao Processo nº 136661/13-3, além de estar descolado no 57 

tempo(2008/2014). Portanto, a unanimidade dos membros presentes na sessão de 58 

hoje entendeu por ratificar a solicitação constante no Ofício nº 19/2014, no sentido de 59 

diligenciar junto à CELIC a restituição do Processo nº 136661/13-3, porquanto este é o 60 

Processo específico dos imóveis em discussão. Destacou-se, ainda, que, caso não se 61 

evidencie tratar-se dos mesmos imóveis, permanece em tal processo a irregularidade 62 
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formal de tramitação. Nos Assuntos de Ordem Geral, o Conselheiro Bayard referiu-se à 63 

Informação CAGE nº 342/2014, que trata de licitação para contratação de empresa 64 

para prestação de serviços relativos a procedimentos de compensação previdenciária – 65 

COMPREV. Sobre referido assunto, destacou que o Processo já está em andamento 66 

no Tribunal de Contas do Estado, o qual solicitou a suspensão da licitação até ulterior 67 

pronunciamento da Corte sobre a matéria. Como a matéria já está sendo examinada 68 

pelo Conselheiro Vitamar, conforme distribuição do Processo nº 026493/14-4, Ata nº 69 

376, ficou deliberado juntar o material ao Processo para análise. Destacando que o 70 

Processo referente ao assunto não chegou até o Conselho Deliberativo, portanto o 71 

Conselho Deliberativo abriu um expediente com a Informação CAGE nº 342/2014, para 72 

analisar o assunto. O Conselheiro Bayard sugeriu convidar o Presidente do Instituto 73 

para dar informações sobre o assunto. Neste sentido, o Conselheiro Marcio sugeriu 74 

que seja feito um convite ao Assessor Alex Trindade, para que o mesmo se manifeste 75 

sobre o assunto. VII) Pauta da próxima sessão: Presença do Assessor Alex Trindade. 76 

Assunto: Prestação de serviços relativos a procedimentos de compensação 77 

previdenciária. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor 78 

Presidente, encerrada a sessão às 16 horas e 05 minutos. Da qual, para constar, foi 79 

lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 80 

sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 81 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 82 

                           Sala Augusto de Carvalho, 10 de setembro de 2014.  83 

 84 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 85 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     86 
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