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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Data: 11.04.2019 

Horário: 9h às 12h 

Local: Espaço do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS 

Presidente do COREDES-RS: Munira Medeiros Awad 

Lista de Presença: anexa à Ata 

 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Espaço do                    
Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto              
Alegre, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Fórum dos Coredes, sob a coordenação             
da Presidente Munira Medeiros Awad, que, ao iniciar os trabalhos, agradeceu a presença dos              
colegas presidentes dos Coredes e apresentou para apreciação do grupo a pauta da reunião:              
1) Comunicações: A Presidente do Fórum dos Coredes, Munira Medeiros Awad, relatou que             
ao chegar no espaço de convergência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, se               
deparou com uma situação triste, pois a sala de uso do Fórum dos Coredes, com toda                
documentação, um acervo de 27 anos, itens de uso das reuniões e todas as coisas foram                
retiradas sem qualquer informação a diretoria do Fórum dos Coredes, ou seja, até o momento               
não se sabe para onde os materiais foram. Munira salientou que consequentemente a reunião              
agendada para às 13:30 com o Presidente da Assembleia Legislativa, para tratar das questões              
de utilização do espaço durante as reuniões do Fórum e parceira dos Coredes com a               
Assembleia, foi transferida para as 10:30, Munira então convidou todos os presidentes dos             
coredes para esta agenda, desta forma seria possível mostrar o quanto os coredes são unidos               
por uma mesma causa, procurar entender os motivos que tiveram para retirar os materiais da               
sala, para onde eles foram levados e como está a construção da parceira com o Fórum dos                 
Coredes. 2) Alinhamentos de questões internas: Munira questionou se a metodologia           
desenhada pelos Coredes e apresentada no encontro dos Coredes em 2018, tem o objetivo de               
ser aplicada, pois neste caso os Coredes devem manter posição frente às novas ideias              
advindas da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, que seriam elas: os Coredes               
encaminhar sugestões para serem aplicadas na Consulta Popular, que passariam por           
aprovação da Secretaria que após faria a construção de uma nova proposta de metodologia.              
Paulo Roberto von Mengden (Paranhana Encosta da Serra), salientou que a metodologia            
apresentada no encontro dos coredes, já foi apresentada e aprovada em dois momentos             
distintos, desta forma, reforçou que os Coredes devem defender a metodologia criada e não se               



sujeitar a iniciar o processo novamente somente mandando sugestões. O presidente do Corede             
Campos de Cima da Serra, Alessandro Dalla Santa Andrade, concordou com Paulo e             
acrescentou que em sua percepção na fala do Secretário Cláudio, não se tem segurança que a                
Consulta Popular irá ocorrer, então como sugestão poderia se cancelar a CP deste ano e               
estruturar a metodologia, para que no próximo ano, ocorra a Consulta Popular na metodologia              
pensando e que se possa cumprir com os valores correspondentes e informados para a              
comunidade. O presidente do Corede Alto da Serra do Botucaraí, Idioney Oliveira Vieira,             
salientou que conforme informação repassada por Gastal, que haverá pagamento de 40            
milhões da Consulta Popular, quando na verdade foram aprovados pelo Governo do Estado, 80              
milhões, esta diminuição de valor deverá ser informada para comunidade formalmente, com            
manifestação oficial, o ideal seria manchete de jornal, para além, poderia se fazer via manchete               
de jornal também o lançamento da nova metodologia da Consulta Popular. A Presidente Munira              
questionou sobre a necessidade de se convocar Assembléia Extraordinária para alinhar esta            
demanda referente a estruturação da nova consulta popular, Munira salientou que o atual             
governo é diferente do anterior, com propostas e posicionamento diferente, ou seja, os Coredes              
precisam estar alinhados com os mesmos objetivos. e) Questões gerais: Munira questionou            
os presentes se a Assembléia que ocorre em setembro/2019 poderia ocorrer em Santa Cruz do               
Sul, para participar do Seminário que ocorre na Cidade, os presentes concordaram. 3)             
Presença do Secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal: a) Cláudio            
iniciou sua fala apresentando a nova chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento,             
Governança e Gestão (SPGG), Cláudia Frutuoso, que estará ocupando o lugar do senhor             
Teonas Fabiano Baumhardt, nas questões do Fórum dos Coredes., b) Gastal ainda salientou             
que sempre que os Coredes precisarem a Secretaria estará a disposição, seja para utilização              
de estrutura, espaço, reuniões ou sugestões. c) Em seguida, Gastal convidou o senhor             
Eduardo Assunção Dias (SPGG) para comentar sobre os planos da manutenção, Eduardo por                
sua vez, informou que somente 5 Coredes enviaram os planos de trabalho, salientou a              
importância de todos enviarem os planos para que o recurso seja repassado para os Coredes,               
lembrou também que existem 3 decretos para aprovação na casa civil, em se tratando de               
contratação de pessoal, após a liberação na casa civil, os decretos passam pela aprovação do               
governador, Munira lembrou que a pouca participação nas Assembléia de Janeiro a Abril se dá               
pois os presidentes e representantes não tem recurso para vir a Porto Alegre, pedindo para que                
os Coredes que ainda não mandaram os planos o façam o quanto antes e que Eduardo agilize                 
as aprovações dos decretos que estão trancados, para liberar este recurso. d) Consulta             
Popular: Paulo Mendgen resgatou uma fala do Senhor Gastal da Última Assembléia do Fórum              
dos Coredes, no dia 14 de março de 2019, onde fala que não serão pagos os 80 milhões                  
referentes da Consulta Popular se sim 40 milhões, Paulo questionou onde estão os outros 40               
milhões faltantes. Em resposta, Gastal diz que não se tem este recursos, somente o              
orçamento, que o governo fará a tentativa de pagamento dos 80 milhões, porém a informação               
que se tem agora, é que existem somente 40 milhões de recurso. Gastal complementou ainda               
que para pensarmos na Consulta Popular de 2020, os Coredes podem e devem encaminhar              
sugestões e contribuições para a Secretaria, sugestões que serão avaliadas e se aprovadas,             
incorporadas a metodologia pensada pelo grupo de trabalho da Secretaria, Gastal informou            
ainda que se compromete a trazer um esboço para implementação da nova metodologia na              
próxima reunião e que durante a AGO, os Coredes poderiam avaliar a proposta e propor               
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sugestões, Munira discordou, dizendo que este esboço deve ser encaminhado para os Coredes             
antes da próxima AGO, para que seja possível trabalhar com o material. A primeira secretária               
do Fórum dos Coredes, Cíntia Agostini concordou com Paulo, salientando que os Coredes             
precisam internalizar a questão do não pagamento de 40 milhões, pela Consulta Popular, afinal              
quem está em contato constante com a comunidade, Cíntia lembrou ainda da reunião que              
ocorreu com Isabel Matte (SPGG), no dia 14 de março do corrente ano, onde foi discutida a                 
nova metodologia da Consulta Popular, que esse novo método foi pensando para os próximos              
20 anos. Mônica Beatriz Mattia (Corede Serra) salientou a importância de manter uma             
ferramenta organizada de comunicação com a comunidade, para que no caso de não se ter a                
disponibilidade de 40 milhões do recurso, o próprio governo se justifique com a comunidade por               
meio de manifestação oficial. e) Regionalização: Bernau falou da importância da           
regionalização, pensada a partir das regiões funcionais, Gastal informou que já está sendo             
criado grupo de trabalho dentro da Secretaria, para pensar o tema da regionalização, porém              
reforçou que não pode levar em conta somente as regiões funcionais, pois ainda existe              
ineficiência no Estado, no que se refere a regionalização. 4) Assuntos Gerais: a)             
Concessões: Gastal informou que o estado está em contato com o Banco Regional de              
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para que seja possível estruturar financiamentos,           
pensando em concessões das rodovias, Heitor Petry demonstrou insatisfação em relação a            
evolução das melhorias nas rodovias e perguntou se as agendas referente às audiências             
públicas foram liberadas, a Chefe de Gabinete, Cláudia ficou de retornar com informação.             
Gastal ainda informou que o site está completo, com todas as informações e que pode ser                
utilizado para membros da comunidade, como ferramenta de envio de sugestões, ou            
solicitações de informações sobre determinada demanda. b) Reunião com Presidente da           
Assembléia Legislativa, Luís Augusto Lara: Durante a Assembléia, no horário das 10:30h            
ocorreu a reunião com o senhor, Lara, neste momento todos os presidentes ou representante              
de Coredes se deslocaram até o Gabinete do senhor Lara, na Assembléia Legislativa do Rio               
Grande do Sul, onde o Presidente Lara informou que será cedido para o Fórum, um secretário                
executivo para operacionalizar as demandas do Fórum dos Coredes, além disso Lara garantiu             
que todo o acervo retirado da sala localizada no espaço de convergência, será devolvido ou               
encaminhado para nova sala, mas que o Fórum dos Coredes tem sim seu local reservado para                
este acervo, e para utilização sempre que for necessário. Após, os Coredianos retornaram para              
o espaço de convergência e retomaram a assembléia, onde Munira informou que o Deputado              
Frederico Antunes foi quem ordenou a retirada dos materiais e para além disso foi              
inconveniente com os presidentes dos Coredes durante a reunião com o Presidente da             
Assembléia Legislativa do RS e os Coredes. c) Plano Plurianual - PPA: a Presidente Munira               
convidou o senhor Antônio Paulo Cargnin da SPGG, para falar sobre o PPA, antônio relatou               
que as diretrizes construídas, contaram com o apoio de todo departamento, da chefe de              
Gabinete, Cláudia, além de contar com o apoio dos responsáveis pela elaboração do caderno              
de estratégias desta forma foi possível manter o vínculo com a questão orçamentária, Antônio              
salientou que este ano o PPA será diferente dos anos anteriores, será trabalhado com              
temáticas e não mais com secretarias, ou seja, será além das questões intersetoriais, Antônio              
explicou que o programa está atrelado a uma questão problema e que não substitui os Planos                
Estratégicos (PED) produzidos pelas regiões funcionais e nem o Caderno de Diretrizes            
elaborado pelo Governo do Estado, pelo contrário os planos buscam unir estas demandas,             



como sugestão, Antônio pediu para que os Coredes revisassem os seus PEDs, elencando             
novas contribuições. Cíntia questionou se nesta nova metodologia do PPA, seriam tratados            
também temas comuns, como exemplo: seca, abandono de crianças, no ensino fundamental.            
Em resposta, Antônio disse que sim, neste contexto, todas regiões precisam elencar os temas              
considerados problemas regionais, por exemplo, seca é um problema de uma região sim,             
quando percebe-se que determinado município decretou 3 vezes situação de emergência. A            
título de informação, Antônio reforçou que cada Corede deve elencar 5 questões, problema da              
sua região e trazer estas informações no encontro do dia 25 de abril. Nada mais havendo a                 
tratar, deu-se por encerrado o trabalho e lavrou-se esta Ata, que será assinada pela primeira               
secretária, Cíntia Agostini, e pela presidente do Fórum dos Coredes, Munira Medeiros Awad.             
Porto Alegre - RS, onze de abril de dois mil e dezenove.  

 

                      Cíntia Agostini                                                        Munira Medeiros Awad 

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

 

 

 

  


