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ATA DA 215ª SESSÃO ORDINARIA 1 

 2 

     3 

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

horas, na sala de sessões do Conselho Deliberativo do IPERGS, situada 5 

no décimo segundo andar do prédio 1.945 da Avenida Borges de 6 

Medeiros, em Porto Alegre – RS realizou-se a sexta sessão, no mês, do 7 

Colegiado, sob a Presidência da Senhora Conselheira, Márcia Elisa 8 

Pereira Trindade, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por 9 

mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do Conselho. I) Abertura: 10 

Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta à 11 

sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Antonio Eni dos 12 

Santos Lemes, Cláudio Batista de Souza, Márcia Elisa Pereira 13 

Trindade, Cláudio Luís Martinewski, Paulo Renato Pereira Lima, Paulo 14 

Roberto Machado Campos, Fábio Duarte Fernandes, Heribrerto Roos 15 

Maciel, Denise Zaions, Sylvio Nogueira Pinto Júnior, Marina Lima Leal 16 

e Izabel Belloc Moreira Aragon, conforme assinaturas apostas em folha 17 

especificadamente identificada para registro de presenças, que fica 18 

fazendo parte da presente ata. II) Ausência. III) Leitura e aprovação da 19 

ata da sessão anterior: A seguir foi efetuada a leitura da ata da sessão 20 

anterior, que depois de aprovada foi assinada por mim, Secretaria do 21 

Conselho e pela Senhora Presidente. Antes da abertura desta sessão a 22 

Senhora Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Termo 23 

de Posse das Senhoras Conselheiras Izabel Belloc Moreira Aragon, como 24 

titular, e Claudia Zimmer, como suplente, designadas como representantes 25 

da Assembleia Legislativa do Estado. Após a leitura do Termo de Posse, 26 

foi assinado pela Senhora Presidente, pelas Conselheiras ora empossada 27 

e por mim Secretária do Conselho. Na sequencia a Senhora Presidente 28 

deu as boas vindas às novas Conselheiras, desejando um bom trabalho. A 29 

seguir, passou a palavra ao Colegiado para que se manifestassem. Os 30 

Conselheiros cumprimentaram as colegas empossadas, manifestando 31 

suas satisfações em tê-las aqui no Conselho, ressaltando que todos que 32 

estão aqui, sejam indicados pelo Governo ou pelas Entidades de Classe, 33 

estão colocando acima, sempre o interesse da Autarquia.  Após passou a 34 

palavra a Conselheira empossada que ressaltou que é uma satisfação 35 

integrar este Colegiado.  Os Conselheiros fizeram suas apresentações, os 36 

seus órgãos de origem e suas representações.  Após a Senhora 37 

Presidente deu por encerrado a cerimonia de posse para dar inicio a 38 

sessão. IV) Pauta: Eleição para Presidente e Vice-Presidente e discussão 39 

referente à Resolução S/N. A seguir, a Senhora Presidente imediatamente 40 
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passou para o primeiro ponto de pauta. O Conselheiro Fábio Duarte 41 

Fernandes solicitou a palavra informando que embora tenha sido nomeado 42 

recentemente tem pleno domínio de tudo o que é tratado no Conselho e 43 

informa aos Conselheiros a composição de sua chapa, ele para ocupar a 44 

vaga de Presidente e a Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade para a 45 

vaga de vice-presidente. “Sabemos que as atribuições do IPE são muito 46 

grandes e que viemos num processo de condições de um diálogo com o 47 

governo muito forte e muito saudável e reconhecendo o Conselho como 48 

órgão superior, de deliberações importantes, entendemos, que temos 49 

condições de ajudar e potencializar a participação de todos aqui presentes 50 

e de também fazer uma construção mais sólida na relação deste Conselho 51 

com a direção do IPE e junto ao Governo que nós integramos. É 52 

necessário termos estruturas do Estado para termos um País forte, uma 53 

sociedade, justa, mais solidária e igual. Por esta razão, em respeito ao 54 

servidor público estou colocando esta chapa para apreciação”. Logo após 55 

foi dada a palavra ao Conselheiro Paulo Roberto Machado Campos que 56 

coloca a relevância do Conselho, aos espaços que lhes são devidos. Diz o 57 

Conselheiro: “Quanto à estabilidade, diálogo, acesso a administração ao 58 

IPE, ao governador, a sua secretaria, acredito que quem quer que esteja 59 

na Presidência do Conselho, terá este contato, este diálogo, porque ele 60 

fala em nome do Conselho, onde todos nós somos servidores, segurados, 61 

uns indicados pelo Estado, outros pelas entidades de classes, mas  que 62 

seria o momento de fazer uma alternância  por ser um Conselho paritário, 63 

pessoas que integram várias representações e como até agora nós 64 

tivemos dois representantes indicados pelo Estado, acho sim que é 65 

momento de colocar na Presidência um servidor, indicado pelos 66 

segurados, isso não desmerece em nada o Conselho, ou contrário, isso 67 

mostra que o Conselho está valorizando, também os segurados. Porque 68 

me parece um certo ar de desconfianças sobre nós servidores. Por que 69 

nós não podemos ocupar a Presidência do Conselho? Será que não temos 70 

condições de diálogo com os representantes do Estado? Com os 71 

representantes do Governo ou com quem esta na administração da 72 

entidade? Respeito muito a Brigada Militar, mas vejo um momento de 73 

mudança, de pensar grande, momento de colocarmos um segurado e não 74 

mais um mandato indicado pelo governo. Será que não temos experiência, 75 

capacidade? Eu peço, conclamo o seu voto, sem dúvida nenhuma 76 

estaremos muito bem representado pelo Conselheiro Fábio Duarte 77 

Fernandes, mas eu também tenho experiência ocupando os mais variados 78 

cargos. Entendo que devemos ter mudanças e reitero a nossa chapa para 79 

Presidência deste Conselho.” A Senhora Presidente suspendeu a sessão 80 
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por 10 minutos para após dar inicio a votação. Retomando a sessão foi 81 

iniciada a votação. Foi sugerido pelo Conselheiro Cláudio Luís 82 

Martinewski, que fossem identificadas as duas chapas, observando-se o 83 

critério de inscrição. O que foi aceito. Sendo distribuídas às cédulas 84 

rubricadas pela Secretária a todos Conselheiros, que depositaram na urna 85 

seus votos. Após a Senhora Presidente convidou o Conselheiro Cláudio 86 

Luis Martinewski para que participasse no processo de contagem dos 87 

votos, juntamente com a Secretária, o que foi aceito. O resultado da 88 

apuração dos votos foi o seguinte: Oito votos para a chapa dois e quatro 89 

votos para a chapa um. Sendo designado para compor a Mesa o 90 

Conselheiro Fábio Duarte Fernandes como Presidente e a Conselheira 91 

Márcia Elisa Pereira Trindade como Vice-Presidente, para um período de 92 

dois anos. Após os Senhores Conselheiros cumprimentaram a nova 93 

composição da Mesa. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade 94 

renunciou o seu mandato do cargo para que o Presidente e o vice-95 

presidente eleitos pudessem a partir desta data tomar posse e iniciar o seu 96 

mandato fazendo assim seus agradecimentos. Os Conselheiros aprovaram 97 

a proposta da conselheira que logo após passou a palavra para o 98 

Presidente Fábio Duarte Fernandes que agradeceu dizendo que acha 99 

importante a coesão e unidade, pois  em um processo de  eleição não 100 

pode ficar nenhuma aresta com relação aquilo que a gente se propõe. 101 

“Acho que se tivermos unidade e coesão na ação quem vai ganhar 102 

realmente são aqueles pelo qual agente está aqui. Este é o nosso 103 

propósito para fazermos uma boa gestão, que dialogue com os interesses 104 

dos servidores e com a grandeza do IPE. Este é o nosso papel, desde 105 

sempre, com muita tranquilidade, com muita transparência e muita 106 

lealdade. Estes são valores ao qual eu preservo muito e se não tiver na 107 

mesa das nossas negociações, onde vamos construir o trabalho, nós não 108 

vamos ter êxito na nossa tarefa. Ela é complexa e difícil e se não tiver a 109 

colaboração e a compreensão de todos, a lealdade e a transparência, nós 110 

não vamos avançar. Eu quero contar com a colaboração dos demais 111 

conselheiros. Agradeço o processo seletivo, acho que ele foi importante, 112 

com muita lisura, democrático e a própria postura do Conselheiro Paulo 113 

Roberto Machado Campos, já demonstrou que este é o espírito que nós 114 

queremos”. Dando seguimento a sessão, foi abordado pelo Colegiado que 115 

deveríamos oficiar o Diretor-Presidente do Instituto para agendar reunião 116 

com os Diretores e depois com os servidores da Casa, o que foi acordado.  117 

O Conselheiro Sylvio Nogueira Pinto Júnior, manifestou que deveríamos 118 

ratificar a questão das escolhas dos Diretores nomeados pelo Colegiado. A 119 

Conselheira Denise Zaions sugeriu que façamos uma avaliação do 120 
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trabalho dos Diretores. Foi deliberado sobre a confecção de 121 

correspondência ao Presidente do SINDIPE, para realizar apresentação 122 

por parte dos servidores, atendendo sugestão dos Conselheiros Sylvio 123 

Nogueira Pinto Júnior e Denise Zaions. Foi designada a Conselheira 124 

Márcia Elisa Pereira Trindade, vice-presidente, juntamente com a 125 

Conselheira Denise Zaions, para representar o Conselho na Posse do 126 

SINDIPE. O Senhor Presidente comunicou a saída da Senhora Secretária 127 

Vera Regina Costa da Rosa e participou aos Conselheiros que a 128 

Secretária Cândida Helena Araújo Lopes, irá secretariar interinamente o 129 

Conselho. A Conselheira Márcia Elisa Pereira Trindade, vice-presidente, 130 

dirigiu palavras de agradecimento e reconhecimento pelos serviços 131 

prestados pela secretária Vera Regina Costa da Rosa e colocou o 132 

Conselho Deliberativo à disposição da mesma, para sempre que 133 

necessitar. V) Pauta da próxima sessão: Redistribuição do processo 134 

nº35610/11-2 e discussão referente ao texto da Resolução s/n.VI) 135 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 136 

encerrada a sessão às 16h15min, do que, para constar, foi lavrada a 137 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, 138 

sendo assinada por mim, Vera Regina Costa da Rosa, Secretária do 139 

Conselho, e pelo Senhor Presidente. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-140 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 141 

 142 

                Sala Augusto de Carvalho, 29 de junho de 2011.   143 

 144 

 145 

       Vera Regina Costa da Rosa,                    Fábio Duarte Fernandes, 146 

        Secretária do Conselho.                  Presidente do Conselho. 147 

 148 

 149 

     150 

 151 


