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                                  ATA 370ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 14 horas e 15 minutos, 2 

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

Heriberto Roos Maciel, Presidente do Conselho, a qual foi secretariada por mim, 6 

Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho. I) Abertura: Havendo número legal de 7 

Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença do 8 

Assessor Juliano dos Santos Greve, bem como dos Conselheiros: Enilson Pool da 9 

Silva, Cláudio Luís Martinewski, Daniela Fabiana Peretti, Kátia Terraciano Moraes,  10 

Heriberto Roos Maciel, Iria Salton Rotunno, Paulo Renato Pereira Lima, Sylvio 11 

Nogueira Pinto Júnior e Vitamar Dutra dos Santos. A Conselheira Cláudia Bacelar 12 

Rita foi substituída por seu suplente, Luís Fernando Alves da Silva. O Conselheiro 13 

Marcio Antonio Farias foi substituído por sua suplente, Luciane Marques Uflacker 14 

Dornelles. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada 15 

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

prévia comunicação:  Márcia Elisa Pereira Trindade. III) Leitura e aprovação da 17 

ata da sessão anterior: A seguir, foi efetuada a leitura das Atas nº 365 e 366 que, 18 

depois de aprovadas, serão assinadas por mim, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 19 

Presidente. IV) Correspondências Recebidas: Não houve correspondências 20 

recebidas. V) Correspondências Expedidas: Não houve correspondências expedidas. 21 

VI) Pauta: Dando continuidade à Sessão, o Presidente passou a palavra para os 22 

Conselheiros, para dar continuidade à discussão do anteprojeto de Lei, que trata da 23 

alteração das Leis Complementares nº 12.066/04 e 12.134/04. A Conselheira Kátia 24 

Terraciano Moraes destacou a fala da Conselheira Iria Salton Rotunno, Ata nº 365, na 25 

qual sugeriu que o estudo seja agilizado, destacando regras básicas e pontuais, 26 

reiterando este pedido no sentido de que as entidades tragam, talvez em forma de 27 

emendas, as suas sugestões para o anteprojeto, frisando que, no seu entendimento, o 28 

estudo precisa ser agilizado. O Conselheiro Paulo Lima lembrou à mesa que ficou 29 

acertado ler todos os artigos e destacar o que for necessário e, até o final da 30 

apreciação, acostar as sugestões que se fizerem necessárias, sendo que, no seu caso, 31 
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irá apresentar o voto, não vislumbrando motivos para acelerar o estudo, pois o ritmo do 32 

mesmo está contemplando devidamente a importância do anteprojeto. Os Conselheiros 33 

discutiram amplamente uma dinâmica e/ou uma maneira que contemple a todos e 34 

todas, no sentido de agilizar os estudos e apresentar os seus destaques, justificativas e 35 

votos. Para tanto, ficou como encaminhamento a sugestão do Presidente Heriberto, no 36 

sentido de, na próxima sessão, continuar o estudo e/ou discussão do anteprojeto de 37 

Lei, com apresentação dos destaques com as devidas justificativas ou votos. O 38 

Conselheiro Paulo Lima disse estar trabalhando no anteprojeto, juntamente com a sua 39 

entidade e, se for o caso, diante dos pedidos, pode se esforçar, entretanto, ressaltou 40 

que não é possível garantir que apresentará seus destaques, justificativa e voto na 41 

próxima sessão. O Conselheiro Luís Fernando sugeriu que os destaques sejam todos 42 

acostados ao Relatório, sendo que após os Conselheiros darão seus votos. Tendo 43 

concordância dos Conselheiros presentes. Quanto às manifestações do Sr. Paulo Leal 44 

e do Sr. Paulo Olympio, em relação à apresentação do texto original do anteprojeto, 45 

elaborado juntamente com a Direção Executiva do IPERGS, ficou deliberado que não 46 

haverá necessidade desta apresentação, já que o estudo foi apresentado pelos 47 

Conselheiros da União Gaúcha e está sendo amplamente estudado e discutido pelos 48 

Conselheiros em suas entidades. VII) Pauta da próxima sessão: Apresentação do 49 

anteprojeto de Lei, com apresentação de destaques, com as devidas justificativas e 50 

votos. VIII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, 51 

encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. Da qual, para constar, foi lavrada a 52 

presente ata, que será objeto de leitura e aprovação na próxima sessão, sendo 53 

assinada por mim, Eliana Alves Maboni, Secretária do Conselho, e pelo Senhor 54 

Presidente.  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 55 

                           Sala Augusto de Carvalho, 07 de maio de 2014.  56 

 57 

                 Eliana Alves Maboni,                               Heriberto Roos Maciel, 58 

                 Secretária do Conselho.                    Presidente do Conselho.     59 
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