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ATA DA 214ª SESSÃO EXTRAORDINARIA 1 

 2 

     3 

Aos vinte e sete 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 

quinta sessão, no mês, do Colegiado, sob a Presidência da Senhora Conselheira, 7 

Márcia Elisa Pereira Trindade, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por 8 

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, Cláudio Batista 11 

de Souza, Márcia Elisa Pereira Trindade, Cláudio Luís Martinewski, Roberto 12 

Silveira Fialho, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo Roberto Machado Campos, 13 

Fabio Duarte Fernandes, Denise Zaions, Sylvio Nogueira Pinto Júnior, conforme 14 

assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de 15 

presenças, que fica fazendo parte da presente ata. II) Ausência: Conselheira Daniela 16 

Fabiana Peretti, Heriberto Roos Maciel e Cláudio Batista de Souza. III) Leitura e 17 

aprovação da ata da sessão anterior: Foi deliberado que a ata da sessão anterior 18 

será lida na próxima sessão. Antes da abertura desta sessão a Senhora Presidente 19 

solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Termo de Posse dos Conselheiros Fábio 20 

Duarte Fernandes, Denise Zaions e Sylvio Nogueira Pinto Junior. Após a leitura foi 21 

assinado pela Senhora Presidente, pelos Conselheiros ora empossados e por mim  22 

Secretária do Conselho. Na sequencia a Senhora Presidente deu as boas vindas aos 23 

novos Conselheiros, desejando um bom trabalho a todos e que sejam bem vindos, para 24 

que juntos possamos desenvolver um trabalho dinâmico. A seguir, passou a palavra ao 25 

Colegiado para que se manifestassem. Os Conselheiros cumprimentaram os Colegas 26 

empossados, manifestando suas satisfações em tê-los aqui no Conselho, ressaltando 27 

que todos que estão aqui, sejam indicados pelo Governo ou pelas Entidades de 28 

Classe, estão todos colocando acima, sempre o interesse da Autarquia.  Após passou 29 

a palavra aos Conselheiros empossados que ressaltaram que e uma satisfação 30 

integrarem este Colegiado. Fizeram em breve palavras a apresentação de seus 31 

currículos e os objetivos para desempenharem suas funções. O Colegiado fizeram 32 

suas apresentações, os seus órgãos de origem e suas representações.  Após a 33 

Senhora Presidente deu por encerrado a cerimonia de posse para após dar inicio a 34 

sessão. IV) Pauta: Redistribuição do processo entregue ao Conselheiro Paulo 35 

Carvalho; Encaminhamento da eleição da Mesa diretora do Conselho.  Dando 36 

inicio a sessão do Conselho, a Senhora Presidenta passou para o primeiro ponto de 37 

pauta que trata da redistribuição do processo. O Conselheiro Paulo Campos solicitou a 38 

palavra e sugeriu que deveríamos aguardar esta distribuição, uma vez que estamos em 39 

processo de eleição, o que foi acordado ficando repautado para a próxima sessão. 40 

Dando inicio a discussão do processo de eleição da Mesa para o biênio 2011 a 2013, o 41 

Conselheiro Paulo Campos esclareceu que se sabia dessa substituição dos 42 

Conselheiros, na troca de Governo, mas não sabíamos quando ocorreria. Ressaltou 43 

como está terminando a gestão que é de dois anos e na semana passada foi discutida 44 

esta questão e foi decidido que faríamos na sessão que vem. Informou que se 45 

apresenta como candidato a Presidente e como vice o Conselheiro Fialho, mas em 46 

função do Conselheiro Fialho estar para ser substituído sendo convidado o Conselheiro  47 
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Heriberto Roos Maciel para compor esta chapa.  A Conselheira Denise Zaions solicitou 48 

a palavra colocando algumas ideias para os colegas pensarem para depois 49 

concretizarem independente de quem assumir a Presidência, seria interessante de se 50 

pensar uma forma concreta do Conselho ir até os servidores, para que haja menos 51 

informalidade e também para trazer os servidores até nós para trabalharmos em 52 

conjunto. O Conselheiro Paulo Campos citou que temos um acesso para chegarmos a 53 

esta tarefa, pois o Suplente da Conselheira Márcia é vice-presidente do SINDIPE e 54 

sempre nos assistiu nas sessões do Conselho e pode facilitar este acesso com os 55 

servidores que sempre  foi ideia nossa, mas  não nos fácil, pois todos temos atividades 56 

fora, só viemos duas horas por semana no IPE, mas essa interação é necessária.  O 57 

Conselheiro Martinewski também acha a ideia muito boa, poderíamos chamar os 58 

servidores aqui no Conselho por setores.  VII) Pauta da próxima sessão: Eleição para 59 

Presidente e Vice-Presidente. Redistribuição do processo n� 035610-2442/11-2 e 60 

discussão referente a Resolução S/N. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a 61 

tratar, foi, pela Senhora Presidenta, encerrada a sessão às 16h15min, do que, para 62 

constar, foi lavrada a presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima 63 

sessão, sendo assinada por mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do Conselho, 64 

e pela Senhora Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-65 

*-*-*-*- 66 

 67 

                Sala Augusto de Carvalho, 27 de junho de 2011.   68 

 69 

 70 

       Vera Regina Costa da Rosa,           Márcia Elisa Pereira Trindade, 71 

          Secretária do Conselho.                           Presidente do Conselho.     72 


