
 

 

ATA  

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 12/04/2018 

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 doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Espaço do Fórum 

Democrático da Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre/RS, realizou-se Assembleia Geral 

Ordinária do Fórum dos o que significa? Coredes, sob a coordenação da presidente do quê?, Munira 
Medeiros Awad, que agradeceu a presença dos colegas presidentes dos Coredes e apresentou para 

apreciação do grupo a pauta da reunião. 1) Comunicações: a presidente Munira Medeiros Awad 
parabenizou Álvaro Werlang pela posse como presidente do Corede Centro-Sul e Cíntia Agostini pela 

reeleição para presidente do o que significa? Codevat. A presidente Munira Awad ressaltou a importância 

de todos os vinte e oito Coredes terem um site?? seu próprio site?, contendo todas as diretrizes do Corede 

e relatórios de despesas, utilizando-o como um meio para divulgar as ações e atividades do Conselho 

Regional. A presidente informou também que a secretária operacional do Corede Vale do Rio Pardo, 

Diana Filipina Anton, ficará responsável pela organização e articulação do site do Fórum dos Coredes 

a partir do segundo semestre do ano. O presidente do Corede Nordeste, Ulisses Cechim, sugeriu criar 

dentro do site do Fórum pastas que comportem informações de todos os Coredes, devendo cada Corede 

se responsabilizar pela atualização. O senhor Fernando Haetiger Bernal (Corede Jacuí-Centro) sugeriu, 

caso não seja possível a criação de pastas dentro do site do Fórum, providenciar um termo aditivo no 

plano de trabalho para que cada Corede possa prever o investimento para a produção e domínio do site. 

O presidente do Corede Paranhana-Encosta da Serra, Paulo Roberto Von Mengden, ressaltou a 

importância da leitura da Lei onze mil, duzentos e cinquenta e sete, de dois mil e doze, que trata da 

possibilidade ou não da criação de um site utilizando recurso do Estado do Rio Grande do Sul. 2) 
Aprovação da Ata (assembleia de oito de março de dois mil e dezoito): o presidente do Corede Fronteira 

Oeste, Hugo Reginaldo Marques Chimenes, indagou sobre a composição da Ata qual? da assembleia 

anterior?. Em se tratando do registro em cartório para a aprovação do Estatuto do Fórum dos Coredes, 

deveria ser posto em Ata somente o que foi alterado e aprovado, não sendo necessário registrar o estatuto 

antigo e a reformulação com as devidas aprovações. O presidente do Corede Vale do Rio Pardo, Heitor 
Álvaro Petry, concordou com o quê?. A senhora Leda Famer (Corede Litoral Norte) informou que o 

cartório solicita as alterações constantes em Ata, ou seja, a composição da Ata está correta e será aceita 



em cartório. A presidente Munira Medeiros Awad concordou com Hugo e Heitor?? sobrenomes?, porém 

afirmou que a Ata será encaminhada para registro em cartório como está, e caso o cartório peça 

modificações, elas serão providenciadas. 3) Criação da Comissão que organizará o Seminário dos o que 

significa? Comudes e o encontro com os candidatos ao Governo do Estado: a) comissão: a presidente 

Munira Medeiros Awad ressaltou a importância de existir uma comissão para organização do seminário 

com os Comudes e o encontro com os candidatos. Segundo ela, o número ideal de integrantes para essa 

comissão seria de cinco pessoas, então se candidataram: Marcelo Reis  (Corede Litoral Norte), 

representante a ser indicado pelo Corede Missões, representante a ser indicado pelo Corede Sul, Roberto 

Luís Visoto (Corede Alto Jacuí) e Paulo Roberto Von Mengden (Corede Paranhana-Encosta da Serra)??? 

Não entendi, como o representante a ser indicado pelo Corede Missões e o representante a ser indicado 

pelo Corede Sul se candidataram?; b) encontro com os candidatos: a presidente Munira Medeiros Awad 
sugeriu trazer?? convidar? todos os candidatos a governador do Estado para um debate, em um mesmo 

momento. O senhor Paulo Roberto Von Mengden (Corede Paranhana-Encosta da Serra) concordou e 

sugeriu que o Fórum dos Coredes fizesse os convites sem contar com parcerias. O senhor Heitor Álvaro 
Petry (Corede Vale do Rio Pardo) sugeriu que o evento fosse realizado em parceria com outras 

instituições, como o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) e os Comitês de 

Bacia, para que os Conselhos de Desenvolvimento não passem despercebidos, promovendo um encontro 

com capacidade de mobilização, com parceiros sólidos e próximos, sem lógicas partidárias. O senhor 

Hugo Reginaldo Marques Chimenes (Corede Fronteira Oeste)??? Precisa repetir toda vez que cita o 

nome da pessoa? Se informar só uma vez não é o suficiente? concordou com a última proposição? e 

sugeriu realizar parceria com a imprensa, pois a mídia fará com que os candidatos participem. A 

presidente Munira Medeiros Awad finalizou a discussão ressaltando que será aproveitada a agenda já 

firmada com o Jornal Correio do Povo para convidar a participar do debate com os candidatos??? Não 

entendi, seria: aproveitada a agenda já firmada com o Jornal Correio do Povo para que convide os 

candidatos para participar do debate?. A diretoria do quê? sugeriu a Assembleia Geral Ordinária do Fórum 

dos Coredes para o encontro com os candidatos, pensando em promover o turno da manhã??? Como 

assim? com os Comudes e a tarde com os candidatos ao Governo do Estado. Sugeriu-se o dia vinte e 

três de agosto para a atividade, sendo transferida a Assembleia Geral Ordinária desse mês. A presidente 

Munira Awad reforçou que os candidatos que participarão do encontro precisam se inscrever até o dia 

quinze de agosto, sugestão aprovada pelo quórum presente; c) Comudes: o senhor Roberto Luís Visoto 

(Corede Alto Jacuí) sugeriu primeiro encontro??? Como assim? dos Comudes, no Fórum dos Coredes, 

para fomentar as regiões???? e cultivar os Comudes e recomendou que antes de realizar as Assembleias 

Municipais da Consulta Popular os Comudes apresentem ata de comprometimento, para que exista 

participação assídua na Consulta Popular. O senhor Hugo Reginaldo Marques Chimenes (Corede 

Fronteira Oeste) concordou e ressaltou que se não houver participação dos Comudes não haverá 

Consulta Popular, ou seja, é necessário que os Comudes estejam estruturados para conduzir a segunda 

parte da Consulta Popular. A presidente Munira Medeiros Awad concordou com a participação efetiva 

dos Comudes. 4) Metodologias do Pró-RS VI: a primeira secretária, Cíntia Agostini, salientou que, 

conforme esboço previamente elaborado pela presidente Munira Medeiros Awad e por ela, apresentado 

nas últimas Assembleias, permanece no aguardo das contribuições de todos que se propuseram a 

elaborar os textos, dentro dos diversos temas. Ela ressaltou que até o momento foram recebidos somente 

dois textos. Por isso, a data para envio das contribuições será estendida até dezesseis de maio e, após, 

a diretoria precisa organizar os textos e finalizar o documento. 5) Consulta Popular: a presidente Munira 
Medeiros Awad agradeceu a presença dos senhores Eduardo Dias e Teonas Baumhardt, da Secretaria 

de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Este último informou que já iniciou a rodada da Consulta 

Popular e explicou também a credibilidade da Consulta anterior, pois os pagamentos do processo 

passado já estão sendo solicitados. Salientou também que as prefeituras precisam se comprometer a 

enviar as documentações para que os projetos votados estejam em ordem na SPGG, pois o não envio 



de documentos acarretará o não pagamento do projeto. Esse é o motivo de se dar por “perdido” valor 

correspondente a um milhão de reais e quinhentos mil reais??? um milhão e quinhentos mil reais?. Cíntia 
Agostini argumentou dizendo que esse valor não está perdido, pois deve ser entregue para os Coredes 

que fizeram boa gestão de seus projetos. A presidente Munira Medeiros Awad propôs duas alternativas 

para serem votadas: dividir o valor de forma igualitária para todos os Coredes ou que todos façam um 

levantamento dos projetos não atendidos a fim de dividir o recurso entre aqueles que receberam menos, 

mas fizeram a gestão correta do recurso e o encaminhamento dos documentos. Após votação, ficou 

decidido que seria encaminhado ofício para a SPGG para informar a decisão do Fórum, bem como 

solicitar o valor correto para que dentro do prazo de dez dias os Coredes possam fazer esse 

levantamento. Para finalizar, o senhor Teonas Baumhardt relatou que fará o encaminhamento para o 

Fórum dos Coredes com o detalhamento da pesquisa (resultado do questionário referente à o que 

significa? CP). 6) Assuntos gerais: a) Encontro Anual dos Coredes: o senhor Paulo Roberto Von 
Mengden (Corede Paranhana-Encosta da Serra) sugeriu os dias oito e nove de novembro do corrente 

ano (quinta e sexta-feira) para realização do evento, considerando o dia oito e a manhã do dia nove para 

reunião formal do Fórum e finalização do evento na tarde do dia nove. Ele propôs discutir assuntos 

pontuais e próximos, como Defesa Civil e resiliência, modelo de organização de consórcio municipal, e 

sugeriu a criação da comissão para organização do evento. A presidente Munira Medeiros Awad 
solicitou que no prazo de dez dias sejam encaminhados nomes para a comissão da organização do 

Encontro Anual dos Coredes; b) especialistas: a presidente Munira Medeiros Awad pediu que cada 

Corede encaminhasse via e-mail nomes de especialistas e/ou técnicos para participação nas Assembleias 

Ordinárias do Fórum, trazendo temas de relevância a serem debatidos; c) convite: Cíntia Agostini 
informou que o secretário que está atuando no lugar do secretário José Oltramari na SPGG é o senhor 

Josué sobrenome?, destacando que seria interessante o Fórum dos Coredes convidá-lo para participar 

da próxima Assembleia Geral Ordinária como forma de aproximação do atual secretário. A presidente 

Munira Medeiros Awad concordou, afirmando que na próxima semana será encaminhado ofício com 

convite ao senhor Josué sobrenome?; d) presidente da Assembleia Legislativa: a presidente Munira 
Awad informou que já é a terceira vez que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 

Marlon Santos, não compareceu ou deu retorno aos convites feitos pelo Fórum dos Coredes; e) plano 

de trabalho: o senhor Eduardo Dias (SPGG) informou que está com a documentação dos vinte e oito 

Coredes para dar andamento ao plano de trabalho, ressaltando que os pagamentos serão liberados em 

breve, porém sem data definida. O senhor Teonas sobrenome? salientou que a manutenção vale desde 

o dia primeiro de janeiro do corrente ano, e mesmo que não tenha recurso liberado até o momento, todas 

as despesas serão reembolsadas. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrado o trabalho, 

lavrando-se esta Ata, que será assinada pela primeira secretária, Cíntia Agostini, e pela presidente do 

Fórum dos Coredes. Porto Alegre - RS, doze de abril de dois mil e dezoito.  

 

 

 

 

               Cíntia Agostini                                                               Munira Medeiros Awad 

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

 

 

 



 

 

 

                                                                       


