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ATA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 15 2 

minutos, na Sala de Sessões do Conselho Deliberativo, situado no décimo segundo andar 3 

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

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

Alves da Silva, Presidente do Conselho, e secretariada por mim, Eliana Alves Maboni, 6 

Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela 7 

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

Alberto Andreazza, Antonio de Pádua Vargas Alves, Bayard Schneider Bernd, Édino 9 

José Alves, Kátia Terraciano Moraes, Roberto Max Liebstein e Vera Maria Lessês. O 10 

Conselheiro Delmar Pacheco da Luz foi substituído por seu suplente André Janson 11 

Carvalho Leite. As assinaturas foram apostas em folha especialmente identificada para 12 

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

Álvaro de Medeiros, Antonio Vinícius Amaro da Silveira, Carlos Eduardo Prates Cogo. 14 

III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Foi efetuada a leitura das Atas nº 26 15 

que, depois de aprovada, será assinada por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 16 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências recebidas. V) 17 

Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas.  VI) Pauta: 18 

Dando abertura à sessão ordinária, o Presidente fez a distribuição do Processo nº 17/2442-19 

10984-4, que trata do Relatório de Auditoria da CAGE nº 015-66/2017, ficando a 20 

responsabilidade do relatório e parecer do Processo com Conselheiro Roberto. Na 21 

sequência, o Presidente deu as boas-vindas ao Diretor Administrativo-Financeiro e salientou 22 

o primeiro item da pauta, que trata da evolução das discussões e providências a respeito da 23 

gestão dos imóveis do IPE, e destacou que, em relação aos imóveis do Instituto, o que 24 

preocupa o Conselho versa sobre a gestão no sentido de aproveitamento, conservação, 25 

alienação e avaliação, sendo que é importante verificar o que a Diretoria tem feito em 26 

relação a este assunto. O Diretor Nilton Donato fez uma explanação em relação aos 27 

imóveis do Instituto, destacando que a burocracia é enorme para administrar os imóveis, 28 

sendo que falta estrutura e recursos humanos para gerir os imóveis do Instituto. Fez 29 

referência à Lei nº 14.954/2016, que entrou em conflito com a Lei nº 12.134/2004, que trata 30 

dos imóveis do FAS. Destacou que esse assunto acabou transitando dentro do Estado, 31 

através do Processo nº 16/2442-0000792-2, que trata de alienações de imóveis do Instituto. 32 

Após ler o parecer emitido pela PGE, o Diretor salientou que o parecer coloca que os 33 
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imóveis não pertencem mais ao FAS, porém destaca que se o Estado vier a vender deve 34 

repor o valor para o FAS ou conceder outro imóvel. O Presidente observou a hierarquia das 35 

Leis, porquanto uma Lei Ordinária estava revogando o dispositivo de uma Lei 36 

Complementar e reforçou que, no seu entendimento, a PGE diz que o Estado se 37 

compromete a manter o equilíbrio financeiro do Instituto. Foram discutidas as Leis nº 38 

12.066/2004 e Lei nº 12.134/2004. O Presidente fez referência ao Processo nº 16/2442-39 

0000792-2, que trata da alienação de imóveis do Instituto, e perguntou se esses imóveis já 40 

passaram pela aprovação do Conselho Deliberativo. O Diretor disse não ter certeza, porém 41 

“acha que sim”, mas reforçou que o Processo está parado na PGE, para emissão de 42 

parecer. O Presidente disse que se surpreendeu pelo fato de os imóveis do Instituto 43 

estarem dentro deste Programa de Aproveitamento de Gestão dos Imóveis do Estado, pois 44 

em nenhum momento dentro do Instituto foi ventilado essa hipótese, sendo que foi 45 

aprovado pela Assembleia Legislativa em novembro de 2016. O Presidente perguntou de 46 

onde partiu a iniciativa deste Projeto de Lei, respondendo o Diretor não ter conhecimento. O 47 

Presidente fez várias citações em relação ao assunto e destacou que restaram algumas 48 

dúvidas em relação à validade destes encaminhamentos, observando as Leis nº 49 

12.066/2004 e Lei nº 12.134/2004, e reforçou a importância de as deliberações em relação 50 

ao Instituto passarem pela análise do Conselho Deliberativo, conforme determina a Lei. Os 51 

Conselheiros fizeram várias perguntas para obter conhecimento em relação à atual 52 

situação dos imóveis do Instituto e destacaram a importância de achar uma saída para o 53 

gerenciamento de qualidade dos imóveis, sendo que alguns imóveis podem reverter em 54 

recursos para o Instituto, destacando ainda que a falta de recursos humanos interfere no 55 

gerenciamento dos imóveis.  Ainda como item de pauta quanto à carteira habitacional, o 56 

Diretor disse que ela possui 5 (cinco) funcionários, 1 (um) estagiário e 1 (uma) empresa 57 

terceirizada para fazer controles habitacionais. O assunto foi discutido em relação ao 58 

gerenciamento e burocracia para administrar os imóveis, sendo que 190 (cento e noventa) 59 

imóveis estariam aptos para venda. O Diretor disse que o pecúlio tem 30 (trinta) mil 60 

beneficiários, e um passivo de 170 (cento e setenta) milhões para o IPE. Os Conselheiros 61 

fizeram uma reflexão em relação ao assunto, destacando que por  muitos anos o pecúlio foi 62 

superavitário, e no momento não está sendo. O Conselheiro Roberto disponibilizou o 63 

número do Processo nº 2792/2442-06-3, que trata em relação ao pecúlio. Ficou deliberado 64 

que o Diretor Administrativo-Financeiro, Nilton Donato, retornará na próxima sessão, dando 65 

assim continuidade aos itens da pauta que não foram discutidos.  VII) Pauta da próxima 66 
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sessão: Discussão sobre as receitas e repasses dos órgãos estaduais ao IPE-Saúde; 67 

providências e andamentos dos processos referentes à questão dos elevadores do edifício-68 

sede. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16 horas 69 

e 30 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e 70 

aprovação na próxima sessão, sendo assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária, e 71 

pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 72 

                                               73 

Sala de reuniões, 06 de setembro de 2017. 74 

 75 

                   Eliana Alves Maboni                                      Luís Fernando Alves da Silva 76 

                   Secretária                                                        Presidente 77 

 78 


