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                                ATA 297ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às 16 horas, na 2 

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

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

realizou-se a quinta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Senhora 5 

Conselheira, Márcia Elisa Pereira Trindade, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi 6 

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

Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que 8 

contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Cláudia 9 

Bacelar Rita, Daniela Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel, Iria Salton Rotunno, 10 

Luís Antônio Costa da Silva, Márcia Elisa Pereira Trindade, Paulo Renato Pereira 11 

Lima e Sylvio Nogueira Pinto Júnior. II) Ausências: Cláudio Luís Martinewski, 12 

Fábio Duarte Fernandes. O Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos foi 13 

substituído por sua suplente, Kátia Terraciano Moraes. Conforme assinaturas apostas 14 

em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo 15 

parte da presente ata. III) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Não houve 16 

leitura da ata da sessão anterior. IV) Correspondências Recebidas: Não houve 17 

correspondências recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve 18 

correspondências expedidas. VI) Pauta: Dando sequência à sessão, a Vice-Presidente 19 

Márcia Elisa Pereira Trindade passa a palavra ao Conselheiro Heriberto Roos Maciel, 20 

para que o mesmo apresente os encaminhamentos feitos pela Comissão, objetivando, 21 

assim, apreciação dos Conselheiros e votação. 1º) Oficiar à Promotoria de Justiça 22 

de Guaíba, solicitando informações acerca da tramitação do inquérito civil 23 

02/2002, cujo objeto é a apuração de ocupação por famílias em área de 24 

preservação permanente na Fazenda Santa Rita, em especial acerca  da 25 

existência de arquivamento, termo de ajustamento de conduta ou proposição de 26 

ação civil pública. Esta diligência foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros 27 

presentes. 2º) Solicitar a Diretoria Executiva do Instituto providências no sentido 28 

da desocupação dos moradores que estejam residindo estritamente em área de 29 

risco; Votaram favorável a este encaminhamento a maioria dos presentes, com 30 

exceção dos Conselheiros Antonio Eni dos Santos Lemes e Daniela Fabiana Peretti. A 31 
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Conselheira Daniela Fabiana Peretti apontou como melhor solução a visita à Fazenda 32 

Santa Rita pelos Conselheiros, para conhecer a área em discussão. Os membros da 33 

Comissão de estudo esclareceram que esta já era uma diligência que seria proposta, 34 

ficando desde já, tal diligência, por todos os Conselheiros aprovada. 3º) Solicitar à 35 

Diretoria Executiva do IPERGS o apoio da Servidora Ana Beatriz Chladek Vieira, 36 

para auxiliar nos trabalhos da Comissão de estudos da Fazenda Santa Rita. Tal 37 

proposta foi aprovada, por unanimidade dos Conselheiros presentes. 4º) Solicitar a 38 

Diretoria Executiva do IPE informações sobre a situação jurídica de uma 39 

retransmissora de rádio e/ou televisão instalada na Fazenda Santa Rita (perquirir 40 

sobre a existência de contrato de direito real ou obrigacional, gratuito ou 41 

oneroso, que o IPERGS tenha avençado com pessoa física ou jurídica com 42 

relação ao uso ou exploração econômica do imóvel; em caso afirmativo fornecer 43 

cópia dos instrumentos, inclusive termos aditivos de eventuais prorrogações); 44 

caso inexista instrumento jurídico, propor a imediata formalização de autorização 45 

de uso, precedida de avaliação, do valor a ser cobrado, com valor de mercado, 46 

com a devida cobrança dos pretéritos não prescritos, sendo que, caso não seja 47 

possível uma solução amigável, adote as providências judiciais. A Comissão 48 

propôs, ainda, que antes de formalizar a autorização de uso, a avaliação venha ao 49 

conhecimento do Conselho Deliberativo. Esta proposta foi aprovada por 50 

unanimidade pelos Conselheiros presentes. 5º) Oficiar a Diretoria Executiva acerca 51 

da necessidade de reforçar a vigilância do imóvel, evitando que ocorram novas 52 

ocupações. Esta proposta foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros 53 

presentes. A Comissão colocará o Processo que trata da Fazenda Santa Rita à 54 

disposição dos demais Conselheiros, permanecendo na Secretaria do Conselho para 55 

consulta.  Nos Assuntos de Ordem Geral, a Conselheira Kátia Terraciano Moraes 56 

perguntou aos responsáveis pela Diretoria Administrativo-Financeira sobre o volume de 57 

papel que se encontra depositado no 4º andar do prédio do IPERGS, referindo-se à 58 

segurança quanto ao peso em relação à capacidade do prédio. Questionou acerca da 59 

existência de possível sobrecarga e se já foi realizado estudo sobre o caso. O 60 

Conselheiro Antonio Eni dos Santos Lemes salientou a sobrecarga no 13º andar, o qual 61 

se encontra depositado o arquivo, justamente onde não tem vigas. O Diretor Rui Osório 62 
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Devincenzi afirmou existir um trabalho em relação a este assunto e assegurou que 63 

todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, embora, a princípio, não exista 64 

risco imediato sobre o assunto. O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior também 65 

reforçou que existe um projeto de reestruturação do Instituto. Após foram feitos os 66 

agradecimentos pela presença da Diretoria Administrativo-Financeira na sessão. VII) 67 

Pauta da próxima sessão: Plano de Trabalho da Diretoria de Saúde. VIII) 68 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, 69 

encerrada a sessão às 17 horas e 30 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a 70 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 71 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pela Senhora Vice-72 

Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 73 

                           Sala Augusto de Carvalho, 26 de setembro de 2012.   74 

 75 

               76 

               Eliana Alves Maboni,                               Márcia Elisa Pereira Trindade, 77 

               Secretária do Conselho.                   Vice-Presidente do Conselho.     78 

 79 

 80 

 81 


