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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Data: 15.03.2018 

Horário: 9h às 12h 

Local: Auditório da FEE, localizado na rua Duque de Caxias, 1691 - Centro Histórico, Porto 
Alegre/RS 

Presidente do COREDES-RS: Munira Medeiros Awad 

Lista de Presença: anexa a ata 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no auditório da 
FEE na rua Duque de Caxias, 1691 - Centro Histórico, Porto Alegre/RS, realizou-se Assembleia 
Geral Extraordinária 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, 
fazendo a leitura da pauta. 1) Comunicações: a Presidente Munira Medeiros Awad, informou 
que o valor referente ao plano de trabalho ainda não foi liberado pela secretaria estadual de 
Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), e, referente as reuniões que devem ocorrem em 
cada região funcional, ficará sob responsabilidade do Corede anfitrião informar e reservar um 
local apropriado, bem como, fazer os convites às entidades e diretoria. Para os Coredes que 
ainda não informaram as datas, enviar por e-mail com maior brevidade possível. 2) Esboço do 
PRÓ-RS VI, a 1° Secretária, Cíntia Agostini relatou que  é elaborado, a cada quatro anos, um 
documento que serve como orientador das discussões com os candidatos ao executivo e 
legislativo estadual, este ano, chegando a sexta edição. Considerando o esboço previamente 
elaborado pela Presidente Munira Medeiros Awad e 1° Secretária, Cíntia Agostini e, 
considerando que todos podem contribuir com os textos, a 1° Secretária solicitou que quem 
tivesse interesse, disposição e afinidade com as temáticas propostas, contribuísse na elaboração 
dos textos. Informou, ainda, que os capítulos iniciais ficarão por conta da comissão do Pró-RS 
VI, já no capítulo que tratará dos temas estaduais, todos poderiam contribuir, desta forma ficou 
acordado entre os presentes e a diretoria do Fórum dos Coredes/RS que dentro de cada tema 
será elaborado textos de 3 páginas (1 página de diagnóstico e 2 páginas de proposições), ficou 
acordado também que os nomes dos especialistas constarão nos agradecimentos, não ao longo 
do texto, além disso, a redação poderá sofrer alterações para alinhamento do livro. A 1° 
Secretária acrescentou que o prazo para envio será até o dia 16 de abril, após, a junção de todos 



os temas e a elaboração do texto final será feito pela diretoria do Fórum dos Coredes. Dando 
sequência, a  1° Secretária Cíntia Agostini coordenou e lincou temas a instituições que ficarão 
responsáveis pela elaboração dos textos: a) Projetos de Infraestrutura de Transportes, tema que 
a 1° Secretária Cíntia Agostini  ficou responsável por falar com Frank Edward Cranston 
Woodhead e João Victor Domingues do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e 
Logística no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS) para elaboração do texto; b) Projetos 
de Saneamento, responsabilidade da Universidade de Passo Fundo; c) Projetos de 
Telecomunicações, Roberto Luís Visoto (Corede Alto Jacuí) e  Idioney Oliveira Vieira (Corede 
Alto da Serra do Botucaraí) ficaram responsáveis por conversar com entidades como: Programa 
de proteção e defesa do consumidor (Procon RS), Companhia de Processamento de Dados do 
Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), e/ou Ministério Público; d) Projetos de Educação ficarão 
sob responsabilidade dos professores Leonardo Alvim Beroldt da Silva (Corede Hortênsias) e 
Gabriel Grabowski (Corede Vale do Rio dos Sinos); e) Projetos de Saúde, responsabilidade da 
Universidade de Passo Fundo; f) Projetos de Energias responsabilidade da Universidade do Vale 
do Taquari - Univates; g) Projetos de Intervenções Ambientais, responsabilidade do Paulo José 
Sponchiatto (Corede Norte) h) Projetos de Agricultura responsabilidade do Ronaldo Maciel 
(Corede Sul); i) Projetos de Segurança responsabilidade da Roselani Silva (Corede Sul); j) 
Projetos de Turismo responsabilidade da  Universidade de Caxias do Sul - UCS; k) Projetos de 
Empreendedorismo e Inovação, responsabilidade da Universidade de Caxias do Sul - UCS; l) 
Projetos de Inclusão Social responsabilidade da 1° Secretária Cíntia Agostini; m) Projetos de 
Gestão Pública responsabilidade do Sérgio Allebrandt da Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul - Unijuí; n) Projetos de Governança Regional responsabilidade da 
Diretoria do Fórum, com apoio da Roselani Silva (Corede Sul). 3) Metodologia da Consulta 
Popular; Teonas Baumhardt (Representante da SPGG e Coordenador da Consulta Popular), 
fez a leitura do questionário que será enviado para todos os presidentes dos 28 Coredes bem 
como, para a comunidade e entidades envolvidas no processo da Consulta Popular. Na 
sequência, Teonas e fez a leitura do regimento da Consulta Popular, juntamente com todos os 
presentes, validando e discutindo cada item. a) Caderno de Diretrizes: deve estar alinhado com 
o Planejamento Estratégico Regional PED de cada Corede, desta forma, cada Conselho 
Regional deverá fazer um levantamento dos projetos instituídos no seu PED para cruzar com os 
projetos alocados no caderno de diretrizes, deixando os dois livros alinhados até o início da 
Consulta Popular. b) Questionário: Gabriel Grabowski (Corede Vale do Rio dos Sinos) 
questionou a validação do questionário ser aplicado após a aprovação do regimento da Consulta 
Popular, pois no caso de ser evidenciado alguma mudança na metodologia, não será possível 
prever no regimento. A 1° Secretária, Cíntia Agostini disse que o questionário servirá de base 
norteadora para as próximas Consultas, não sendo necessário esperar para aprovar o regimento. 
c) Valor da Consulta Popular, Teonas Baumhardt relatou que após conversa com o Governador 
do Estado no dia 14 de março de 2018, o Fórum teve o retorno de que o valor assegurado para 
a Consulta Popular deste ano seria de R$ 80 milhões de reais, um incremento de R$ 20 milhões 
em relação ao ano passado. d) Critério de distribuição de valor: Teonas (Representante da 
SPGG) colocou em votação, a forma que os 80 milhões de reais serão distribuídos entre os 28 
Coredes, neste momento o quórum presente aprovou uma nova redistribuição, que consistiu: 
parte fixa R$ 28 milhões (70% dividido pelos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul e 
30% pela população) e o restante, representando R$ 52 milhões pelo PIB, IDESE renda, saúde 
e educação e participação na Consulta Popular do ano anterior. 4) Assuntos Gerais: Teonas 
Baumhardt (Representante da SPGG) salientou que precisamos enxergar as desigualdades 



sociais para que todos caminhem juntos em busca de seus objetivos comuns. A Presidente 
Munira Medeiros Awad agradeceu a presença de todos, considerando a convocação para 
Assembleia Extraordinária. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrado o 
trabalho, e, para constar, esta ata será assinada pela 1° Secretária, Cíntia Agostini e pela 
Presidente do Fórum dos Coredes, Munira Awad. Porto Alegre, 15 de março de 2018.  

 

 

 

 

               Cíntia Agostini                                                               Munira Medeiros Awad 

1° Secretária do Fórum dos Coredes/RS                  Presidente do Fórum dos Coredes /RS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      


