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ATA DA 213ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 

      3 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às 14 horas, na sala 4 

de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada no décimo segundo andar do 5 

prédio 1.945 da Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre – RS realizou-se a 6 

quarta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência do Senhor Conselheiro, 7 

Carlos Alberto Oliveira de Azeredo, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada 8 

por mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo 9 

número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta à sessão, que contou 10 

com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos Santos Lemes, Carlos Alberto 11 

Oliveira de Azeredo, Cláudio Batista de Souza, José Guilherme Kliemann, Márcia 12 

Elisa Pereira Trindade, Cláudio Luís Martinewski, Paulo Roberto de Carvalho 13 

Roberto Silveira Fialho, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado 14 

Campos, conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para 15 

registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: 16 

Conselheira Daniela Fabiana Peretti, e Heriberto Roos Maciel. Na sequencia, o 17 

Conselheiro Carlos Alberto Oliveira de Azevedo, informou ao Colegiado da publicação 18 

no Diário Oficial do Estado, do dia 17 de junho, onde o Senhor Governado do Estado 19 

do Rio Grande do Sul, dispensa os Conselheiros Carlos Alberto Oliveira de 20 

Azeredo, José Guilherme Kliemann e Paulo Renato de Carvalho, e designa os 21 

Conselheiros Sylvio Nogueira Pinto Junior, como titular, Ilse Ledur, como suplente, 22 

Fabio Duarte Fernandes, como titular e Maj. Qoem José Carlos Albino, como 23 

suplente e Denise Zaions, como titular e Maria Gessi Bento como suplente, para 24 

comporem o quadro de representantes do Poder Executivo no Conselho Deliberativo 25 

do IPERGS. Diante desta dispensa entende que não é mais o Presidente deste 26 

Colegiado, e de imediato passa a Presidência a Conselheira Márcia Elisa Trindade 27 

para que conduza esta sessão, que por hora abrimos. Após transmitiu o cargo a Vice-28 

Presidente, Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade. Dando inicio a sessão, foi 29 

solicitado pelo Colegiado que os Conselheiros dispensados permanecessem como 30 

assistente, o que foi aceito. A Senhora Presidente, dando seguimento a sessão, 31 

solicitou a Secretária que efetuasse a leitura das Atas. III) Leitura e aprovação da ata 32 

da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura das atas das sessões 208ª, 209ª, 33 

210ª, 211ª, 212ª, que submedidas aos Senhores Conselheiros, foram aprovadas e, 34 

após, assinadas por mim, Secretária, e pelo  Presidente. IV) Pauta: Redistribuição do 35 

processo entregue ao Conselheiro Paulo Carvalho; Encaminhamento da eleição 36 

da Mesa diretora do Conselho.  A seguir, os Conselheiros José Guilherme Kliemann, 37 

solicitou que ficasse consignada em ata sua satisfação em ter participado do Conselho 38 

Superior e o seu agradecimento pela paciência e ensinamento dos colegas, e os seus 39 

votos de um profícuo futuro a este Conselho. O Conselheiro Paulo Roberto de 40 

Carvalho, também apresentou seus agradecimentos aos colegas pela colaboração, foi 41 

um prazer trabalhar com essa composição de Conselheiros. O Conselheiro Carlos 42 

Alberto Oliveira de Azeredo registrou sua satisfação em ter integrado este Colegiado, 43 

na primeira na segunda e atual formatação. Pede desculpa pelas muitas maneiras que 44 

se comportou, certamente foi na ânsia de querer ajudar e cooperar e acha que todos os 45 
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 colegas contribuíram e  conseguiram fazer uma amizade, e em todos os momentos 46 

conseguimos transformar este Conselho, contrariando o que estabelece dois grupos, 47 

governo e representantes de entidades. E mais importante ainda, foi ter sido escolhido 48 

 pelos Senhores para conduzir os trabalhos da Mesa  nos dois últimos anos, o que 49 

muito o honrou, e o que levou a conhecer mais a Autarquia, o seu valor e a sua 50 

importância. Deseja que o Conselho continue com seu trabalho dinâmico, para um IPE 51 

cada vez melhor para os servidores públicos. Pede desculpa aos Conselheiros pelas 52 

divergências, principalmente ao Conselheiro Paulo Lima que sempre esteve à frente 53 

pelas lutas em favor dos servidores públicos. Após, os demais Conselheiros prestaram 54 

suas homenagens de agradecimentos pelas suas participações, desejando-lhes plenas 55 

realizações. A Senhora Presidente mencionou que não está se despedindo de três 56 

Conselheiros, mas de três amigos, pois foi uma convivência de quatro anos muito boa, 57 

onde juntos procuraram vencer varias batalhas, afirma que continuaremos nos 58 

comunicando. Também agradece o amor que desenvolveram pelo Instituto, onde o 59 

lema sempre foi defender o IPERGS acima de tudo.  O Conselheiro Carlos Alberto 60 

Oliveira de Azeredo solicitou que gostaria de deixar registrado em ata, seu 61 

agradecimento especial a D. Vera, nossa Secretária, e a D. Maria Helena, nossa 62 

auxiliar, pela maneira inteligente, responsáveis, pelo carinho e dedicação, se têm tudo 63 

organizado, devemos isto a D. Vera que é um arquivo do nosso Conselho. A elas o 64 

meu muito obrigado. O que foi aprovado por unanimidade de todos os Conselheiros. A 65 

seguir, a Senhora Presidente informou ao Colegiado que iria suspender a sessão por 66 

dez minutos, para depois dar encaminhamento de votação da Mesa para o biênio 2011 67 

a 2013. Salientou que temos divergências na data da eleição, onde fez uma proposta 68 

para que fosse realizado dia 13 de julho, pois a FESSERGS ainda está em negociação 69 

com  outra entidade, e ainda não fecharam suas negociações para uma candidatura,  70 

para que essa eleição seja na próxima sessão, propõe que seja escolhida a data do dia 71 

13 de julho. Suspendeu a sessão por dez minutos.   Retomando a sessão a Senhora 72 

Presidenta deu por inicio o processo de encaminhamento da discuissão da  eleição, 73 

biênio 2011 a 2013,  foram ouvidas duas propostas, uma que seja feita a escolha do 74 

Presidente da Mesa na próxima sessão, e a outra proposta que seja a eleição no dia 75 

13/07. Foi feito a votação, e por maioria ficou por realizar a votação na próxima quarta-76 

feira, dia 29/06. O Conselheiro Paulo Lima destacou seu voto contrario, pois não 77 

permite aos novos Conselheiros de pelo menos conhecer quem vai compor a Mesa, e 78 

isso para um processo que permanecerá no mandato por dois anos, não garante que 79 

teremos plena portabilidade.  O Conselheiro Claudio Martinewski solicitou a palavra e 80 

salientou que para que não haja nenhum prejuízo aos novos Conselheiros, quem sabe 81 

marcamos uma reunião extraordinária para segunda-feira, dia 27 próximo, para que 82 

possa os novos Conselheiros tomar posse, o que foi aprovado. O Conselheiro Paulo 83 

Campos também fez sua declaração de voto, salientando que os novos Conselheiros 84 

não ficariam excluídos do processo de votação, uma vez que antes tomarão posse.  85 

VII) Pauta da próxima sessão: Posse dos novos Conselheiros; Continuação da 86 

discussão; do processo de votação; Redistribuição do processo n� 035610-2442/11-2; 87 

e a  Minuta de Resolução. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pela 88 

Senhora Presidenta, encerrada a sessão às 16 horas, do que, para constar, foi lavrada 89 

a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo  90 

 91 
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assinada por mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do Conselho, e pela 92 

Senhora Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 93 

 94 

                Sala Augusto de Carvalho, 22 de junho de 2011.   95 

 96 

 97 

       Vera Regina Costa da Rosa,           Márcia Elisa Pereira Trindade, 98 

          Secretária do Conselho.                           Presidente do Conselho.     99 


