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ATA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 15 minutos, 2 

na sala de reuniões do Conselho Deliberativo, situada no décimo segundo andar do prédio, 3 

nº 1.945, da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS, realizou-se a quarta 4 

sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Conselheiro Luís Fernando Alves da 5 

Silva, Presidente em exercício, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do 6 

Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada 7 

aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Alberto 8 

Andreazza, Bayard Schneider Bernd, Édino José Alves, Eunice Terezinha Cardozo 9 

Bello, Heriberto Roos Maciel, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera 10 

Maria Lessês. O Conselheiro Álvaro de Medeiros foi substituído por seu suplente, Paulo 11 

César Balardin. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para 12 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausências justificadas: 13 

Cláudio Luís Martinewski, Carlos Eduardo Prates Cogo.  III) Leitura e aprovação da ata 14 

da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 19, nº 20 e nº21 que, depois 15 

de aprovadas, serão assinadas por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor Presidente. 16 

IV) Correspondências Recebidas: Processo nº 30831/15-1, que trata do credenciamento 17 

do serviço médico, modalidade pessoa jurídica; Processo nº 014026/16-2, solicitação para 18 

autorização de alienação de imóvel. V) Correspondências Expedidas: Não houve 19 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente 20 

em exercício, Luís Fernando Alves da Silva, se referiu ao email recebido, referente ao 21 

protocolo de oncologia. Após discussão, os Conselheiros deliberaram registrar o email, 22 

destacando que o assunto é estritamente técnico, sendo que a Diretoria de Saúde já está 23 

tomando as devidas providências. Quanto à continuação da discussão em relação à 24 

proposta de alteração da Lei nº 7.672/82, os Conselheiros decidiram aguardar o envio do 25 

processo, referente ao assunto, pela Diretoria Executiva, para após iniciar a discussão. 26 

Dando continuidade à pauta o Presidente em exercício passou para a Conselheira Kátia 27 

fazer a leitura do parecer referente ao pedido de vista do Processo nº 047285/15-0, que trata 28 

da alienação de imóvel do Instituto. Após discussão, os Conselheiros acompanharam por 29 

unanimidade o voto do Conselheiro relator Álvaro, favorável à venda do imóvel, com 30 

adendos da Conselheira Kátia, no sentido favorável, desde que a Diretoria Executiva do 31 

IPERGS leve à análise e manifestação da CAGE e PGE no tocante à legalidade e 32 

regularidade e, caso haja qualquer observação restritiva e/ou de impedimento destes 33 

órgãos, que o processo retorne ao Conselho, devendo ainda ser feita a avaliação do imóvel 34 
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e, também, a estreita observância dos artigos 17 e 19 do capítulo 1, seção VI, da Lei 35 

Federal nº 8.666/93, que trata das alienações de bens da Administração Pública, com 36 

adendo do Conselheiro Bayard, no sentido de recomendar que os processos venham para o 37 

Conselho com a análise e manifestação da CAGE e PGE. Na sequência, foi feita a 38 

distribuição do Processo nº 30831/15-1, que trata do credenciamento de médicos como 39 

Pessoa Jurídica, ficando a responsabilidade de relato com o Conselheiro Paulo César 40 

Balardin; do Processo nº 014026/16-2, que trata de alienação de imóvel do Instituto, ficando 41 

a responsabilidade de relato com a Conselheira Kátia Terraciano Moraes; e do Processo nº 42 

015460/16-3, que trata do Relatório de Gestão, exercício 2015, ficando a responsabilidade 43 

de relato com o Conselheiro Luís Fernando Alves da Silva.  Nos Assuntos de Ordem Geral, 44 

o Conselheiro Antonio Andreazza informou que na quarta-feira passada, dia 08/06/2016, 45 

esteve ausente na sessão, em virtude do Seminário Internacional de Educação, que ocorreu 46 

em Santa Maria/RS, sendo muito proveitoso para todos que estavam presentes. Neste 47 

sentido destacou o tema Política Públicas do IPE e lamentou a ausência do Diretor de 48 

Saúde, que estava convidado para fazer parte da Mesa e justificou sua ausência. Por sua 49 

vez, o Conselheiro Bayard Bernd destacou sua preocupação com a segurança, em relação 50 

ao acesso ao prédio do IPERGS, sugerindo que o Conselho aborde junto à Diretoria 51 

Administrativa a necessidade de se fazer uma abordagem mínima para reconhecimento das 52 

pessoas que acessam o prédio. Ainda em Assuntos Gerais, o Presidente em exercício 53 

informou que esteve participando no último dia 06 de uma Audiência Pública, promovida 54 

pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, presidida pelo 55 

Deputado Frederico Antunes, na qual o assunto tratado foi a alienação de imóveis do Estado 56 

e contou com diversas autoridades, inclusive com o atual e alguns ex-presidentes do 57 

Instituto. Destacou sua estranheza em não ter sido o Conselho convidado para a audiência, 58 

já que a audiência abordava também sobre alienação dos imóveis do Instituto, matéria de 59 

interesse deste Conselho Deliberativo, e que, aliás, faz parte do rol de competências para 60 

deliberação do colegiado. Ressaltou que este Conselho, pelo seu interesse político e formal 61 

no assunto, se participante do evento, poderia colaborar nos debates e tomar informações e 62 

subsídios para sua análise quando de eventual discussão da matéria. Solicitou, então, que 63 

os Conselheiros autorizem envio de correspondência ao Deputado Frederico Antunes, para 64 

que, nas próximas audiências em que forem tratar do tema, o Conselho seja convidado a 65 

participar. Os Conselheiros discutiram o assunto, e destacaram em especial o Processo nº 66 

136661/13-3, que trata de avaliação de imóveis para alienação, o qual está em carga no 67 

Conselho. Foi informado que o processo referido estava sob a análise do então Conselheiro 68 
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Márcio Antonio Farias e que, após a sua substituição, no ano passado, a matéria ficou em 69 

compasso de espera, sem ter sido encaminhada para discussão. Foi deliberado, então, 70 

pautar o processo 136661/13-3 para discussão na próxima sessão, ocasião em que o 71 

colegiado definirá sobre relatoria para a análise do mesmo. VII) Pauta da próxima sessão: 72 

Análise do Processo nº 136661/13-3, que trata de avaliações de imóveis para alienação. 73 

VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas e 05 74 

minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 75 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e 76 

pelo Senhor Presidente em exercício. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 77 

 78 

Sala de reuniões, 15 de junho de 2016. 79 

 80 

                   Eliana Alves Maboni                                     Luís Fernando Alves da Silva 81 

                   Secretária                                                       Presidente em Exercício 82 


