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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 13/12/2018 

Horário: das 9h às 12h 

Local:  Gabinete do reitor - Universidade Estadual do Estado do Rio Grande do Sul - Uergs 

Presidente dos Coredes-RS: Munira Medeiros Awad 

Lista de presença: anexa à Ata 

 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e trinta 
minutos, tendo por local o gabinete do reitor, quarto andar da Universidade Estadual do Estado do Rio 
Grande do Sul - Uergs, rua Sete de Setembro, número mil cento e cinquenta e seis, localizado entre a 
Praça da Alfândega e o Mercado Público de Porto Alegre/RS, realizou-se Assembleia Geral Ordinária do 
Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), sob a coordenação da Primeira 
Secretária do Fórum dos Coredes, Cíntia Agostini, que agradeceu a presença dos colegas presidentes 
dos Coredes e apresentou para apreciação do grupo a pauta da reunião: 1) Comunicações: a) espaço 
e estrutura física para as Assembleias do Fórum dos Coredes: Cíntia Agostini deu início a sua fala 
agradecendo a cedência do espaço pela Uergs. O Senhor Leonardo Alvim Beroldt da Silva (Corede 
Hortênsias) comentou sobre a limitação do espaço de convergência do Fórum Democrático na 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, não sendo possível realizar a Assembleia Geral 
Ordinária do Fórum dos Coredes no local mesmo que o espaço tenha sido reservado previamente. 
Leonardo ressaltou que o Fórum precisa ter um espaço adequado para as reuniões, eventos e 
assembleias, o que deve ser idealizado por meio de agendas com o futuro presidente da Assembleia 
Legislativa; b) aproximação com as Universidades: o Senhor Leonardo Alvim Beroldt da Silva destacou a 
importância da aproximação entre Universidade e Conselhos de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, 
a qual permite que os Conselhos tenham mais força e embasamento em suas ações; c) ofício para o 
governador eleito: Cíntia Agostini informou que, nesta semana, foi enviado ofício para o futuro governador 
do estado do Rio Grande do Sul destacando a importância dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento 
do Estado do RS, a atuação em seus vinte e sete anos, destacando ser o Corede um dos principais 
ambientes de organização das regiões com vistas à promoção do desenvolvimento regional, harmônico 
e sustentável. Cíntia salientou que no ofício consta a importância da implementação dos Planos 
Estratégicos de Desenvolvimento Regional, além de solicitar o cumprimento dos pagamentos da Consulta 
Popular do ano de dois mil e dezessete. Cíntia também comentou que foi ressaltada a implementação de 
nova metodologia da Consulta Popular. Quem participou da desta reunião com a diretoria do Fórum e 
recebeu o referido ofício foi o Deputado Estadual Matheus Gomes, mostrando-se favorável às questões 



debatidas. A Senhora Roselani Silva (Corede Sul) comentou sobre o perfil do governador eleito, o qual 
conhece por ser natural da cidade de Pelotas. Destacou que Eduardo Leite tem características mais 
imponentes, além de ser inteligente e determinado. É aberto ao diálogo. Por isso, Roselani acredita que 
se deve ter uma aproximação rápida para que ele tenha conhecimento das ações do Fórum dos Coredes, 
já que se trata de um perfil distinto dos demais governadores que já assumiram o cargo. Roselani também 
ressaltou a importância de ter parceiros fortes, como a própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul; d) ações de aproximação: o Senhor Nelson José Thesing (Corede Noroeste Colonial) 
concordou com Roselani. Acrescentou que uma alternativa seria programar estrategicamente um 
encontro dos Coredes em Pelotas, para garantir a aproximação com o governador eleito. Outra sugestão 
do Senhor Nelson seria solicitar agenda com a secretaria de Planejamento do Rio Grande do Sul. O 
Senhor Heitor Leal (Corede Vale do Jaguari) complementou a observação de Nelson dizendo que seria 
adequado conversar com as administrações municipais, prefeitos. Cintia Agostini indagou se não seria 
mais propício conversar com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurgs), para efetivar parceria, e após aproximar-se do governador eleito, para que os Coredes não 
pareçam frágeis com a mudança de governo. Ela salientou a importância da aproximação com as 
universidades, para buscar apropriação das regiões novamente. 2) Avaliação do Encontro dos Coredes 
em Taquara e planejamento a partir da roda de conversa: Heitor Leal comentou que a escolha das 
pautas foram adequadas, porém acredita que não precisaria ter o momento com a Defesa Civil. Também 
salientou que o diretor da Faculdades Integradas de Taquara - Faccat acabou sendo participativo demais, 
deixando pouco espaço para os demais entre um debate e outro. Heitor também reforçou que a janta 
após o evento poderia ser mais organizada, para que todos estivessem juntos em um momento mais 
descontraído. Nelson José Thesing concordou com todas observações feitas por Heitor e frisou a pouca 
participação no evento, que houve representação de vinte e três Coredes, porém pouca participação em 
número de pessoas. Nelson José Thesing ainda ressaltou que é importante “manter a chama acessa” 
para os encontros e para as Assembleias mensais, sendo importante ter discussões saudáveis sem 
participação de pessoas e entidades de fora, para que se possa alinhar todas ações. O Senhor Hugo 
Reginaldo Marques Chimenes (Corede Fronteira Oeste) falou da importância da primeira pauta do 
encontro em Taquara, com os Senhores Antônio Carnin e Tomas Fiori (representantes da Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão -SPGG), para que os Coredes pudessem perceber questões mais 
abrangentes das regiões. 3) Participação dos candidatos eleitos com maior número de votos na 
Câmara Federal, Assembleia Legislativa Estadual e Senado: esta pauta não foi contemplada devido 
ao não comparecimento dos convidados. 4) Presença da Diretora Presidente do Badesul - Jeanette 
Halmenschlager Lontra: esta pauta não foi contemplada devido ao não comparecimento da convidada. 
5) Assuntos Gerais: a) secretária executiva: Cíntia Agostini salientou a importância de ter uma secretária 
executiva para auxiliar nas funções do Fórum dos Coredes, cuja contratação poderá ser por cedência do 
estado ou liberação de recurso adicional para o Fórum - desta forma a contratação seria direta; b) 
Conselhos Municipais de Desenvolvimento - Comudes: a Senhora Mônica Mattia (Corede Serra) contou 
um pouco da sua experiência com o Corede Serra. Devido à pouca participação nas reuniões da região , 
o Corede  funciona sem o apoio dos Comudes. Mônica enfatizou a importância das reuniões regionais e 
Assembleias do Fórum dos Coredes serem produtivas, não sendo “gasto” tanto tempo para falar de 
consulta popular. Complementou que devemos estabelecer um fluxo para dar andamento aos 
planejamentos de desenvolvimento regional - PED; c) matriz de prioridades: Leonardo Alvim Beroldt da 
Silva falou sobre os comitês de bacias hidrográficas, ressaltando que todas as regiões precisam se 
aproximar desses comitês e implementar as legislações de preservação dos campos nativos, 
nascedouros de água. Cíntia Agostini ressaltou que pode entrar em contato com a presidência do Fórum 
Gaúcho das Bacias Hidrográficas para uma aproximação e possível agenda. O Senhor Roberto Luís 
Visoto (Corede Alto Jacuí) concordou com Leonardo e Cíntia e acrescentou que todas essas ideias devem 
ser colocadas em ordem de prioridade de execução, para que o trabalho siga um fluxo adequado. Heitor 



Leal complementou dizendo que os Coredes precisam buscar a aproximação de parceiros como Osmar 
Terra (indicado para Ministro da Cidadania pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro), para aprofundar o 
desenvolvimento regional. Para fechamento deste debate, Cintia Agostini informou que o Corede Vale do 
Taquari ficará responsável por criar um documento via google drive intitulado “Matriz de prioridades”, para 
que sejam elencadas todas as possibilidades de onde e de quem os Coredes poderão se aproximar. Após 
essas prioridades serem elencadas, ficará mais fácil a organização. Esta nova forma permite que os 
Coredes tenham apoio de mais entidades e novos parceiros que não somente o Governo do Estado; d) 
reuniões com Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE: Mônica salientou que as 
reuniões em cada região não precisam acontecer, pois acabou repetindo falas que já tinham sido feitas. 
Acrescentou que o trabalho essencial deste projeto foi feito por toda equipe do Luiz Corrêa Noronha 
(Diretor de Planejamento do BRDE) no decorrer deste ano, quando foram elencados todos os projetos 
possíveis de financiamento do PED. O Senhor Idioney Oliveira Vieira (Alto da Serra do Botucaraí) 
informou que a reunião em sua região foi boa e proveitosa, percebeu pouco interesse da Gestão Pública, 
enfatizou que “muito se fala e pouco se faz”. Roberto Visoto colaborou com as falas dizendo que o ideal 
é que se tenham reuniões mais objetivas, com foco nos projetos possíveis de financiamento e o que deve 
ser feito a partir dali para que se tenha este financiamento e possa se executar o projeto. Nada mais 
havendo a tratar, Leonardo desejou Feliz Natal e Feliz Ano-Novo a todos os presidentes e representantes 
dos vinte e oito Coredes. Encerrou-se o trabalho e lavrou-se esta Ata, que será assinada pela primeira 
secretária, Cíntia Agostini, e pelo senhor Leonardo Alvim Beroldt da Silva . Porto Alegre - RS, treze de 
dezembro de dois mil e dezoito.  

 

 

 

 

              Munira Medeiros Awad                                         Cíntia Agostini 

Presidente do Fórum dos Coredes /RS   Primeira secretária do Fórum dos Coredes/RS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


