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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 13/09/2018 

Horário: das 9h às 12h 

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

Presidente dos Coredes-RS: Munira Medeiros Awad 

Lista de presença: anexa à Ata 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, com início 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 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), sob a 

coordenação de sua presidente, 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 Leonardo Alvim Beroldt da Silva (Corede Hortênsias) 

pela futura posse da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). 2) Aprovação de Ata 
(Assembleia de doze de julho de dois mil e dezoito): a Ata foi aprovada por unanimidade. 3) 
Programação do XXI Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos Coredes do Rio Grande do 
Sul, nos dias sete e oito de novembro de dois mil e dezoito: sob a coordenação da primeira secretária 

do Fórum dos Coredes, Cíntia Agostini, e do Senhor Paulo Roberto Von Mengden (Corede Paranhana 

Encosta da Serra), foi apresentado o cronograma do XXI Encontro dos Coredes. O objetivo do encontro 

será avaliar o conjunto de ações desenvolvidas pelo Fórum dos Coredes-RS e oportunizar ao movimento 

Coredianos com novas experiência e avançar na busca de desenvolvimento sustentável e harmônico nas 

diversas regiões do Estado. O Senhor Paulo Roberto Von Mengden sugeriu dividir o evento em três 

momentos. Um deles será dedicado à avaliação do processo de organização social por meio dos 

Conselhos Regionais e de seu órgão representativo, o Fórum dos Coredes prevendo uma análise ampla 

e intensa, com olhar voltado a capacidade de bem representar a sociedade de cada uma das diferentes 

regiões do Rio Grande, buscando identificar eventuais esforços faltantes para dar conta efetiva desta 

representação. O segundo momento busca apresentar ideias e experiências de gestão social e pública 

que representam possíveis alternativas ao atual modelo organizacional de enfrentamento de demandas 

e necessidades da sociedade. O terceiro momento busca refletir sobre o processo da Consulta Popular, 

enquanto processo de participação da sociedade na decisão sobre o orçamento do Estado, analisando 

suas condições atuais e propondo alternativas metodológicas e operacionais, contemplando formas de 

execução de projetos de curto e médio prazos, vinculados aos planos plurianuais. Ainda sobre o evento 

de avaliação e planejamento dos Coredes, no dia sete de novembro, às 8h - credenciamento e recepção; 



9h - abertura do XXI Encontro Anual de Avaliação e Planejamento; 10h - mesa-redonda para avaliação 

da ação Corediana como representante da sociedade gaúcha e seus desafios institucionais: inserção 

social, ampliação de quadros e renovação de lideranças, pluralidade regional e correlatos. O Senhor 

Paulo Roberto Von Mengden sugeriu para esse debate três pessoas, com proximidade do trabalho 

Corediano (Dieter Siedenberger, Rogério bandeira, Pedro Bandeira, Antonio Hoelfeldt); às 12:30h - 

almoço; às 14h- mesa-redonda para debater sobre consórcios públicos como instrumentos de 

desenvolvimento e discussão de modelo proposto e experiências regionais; 16:15h - intervalo; 16:30h- 

mesa-redonda para analisar alternativas de organização local e regional com a Defesa Civil; 20h - jantar 

de confraternização. No dia oito de novembro, às 9h, será realizada mesa-redonda para tratar sobre 

Consulta Popular e discutir proposta de alternativas metodológicas e operacionais. 4) Avaliação do 
Seminário com os candidatos: por unanimidade, todos os presidentes presentes elogiaram o evento 

intitulado encontro com os candidatos ao governo do estado que ocorreu no dia 22 de agosto do corrente 

ano, a organização da diretoria, o engajamento e a motivação de todos os Coredes em mobilizar 

representantes de entidades e presidentes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento - Comudes de 

suas regiões. O Senhor Ulisses Cecchin (Corede Nordeste) comentou sobre a relevância nas mídias e 

também parabenizou todos que conduziram o evento, nos turnos da manhã e da tarde. O Senhor Ronaldo 

Maciel (Corede Sul) ressaltou que se deve valorizar os candidatos que estiveram presentes. O Senhor 

Nelson José Thesing (Corede Noroeste Colonial) destacou que a temática deste evento saiu do senso 

comum, ressaltando que essa é a marca que o movimento Corediano deve firmar. Como sugestão, 

ressaltou que para um evento dessa magnitude seria necessário contratar empresa para dar ênfase nas 

mídias. O Senhor Alessandro Dalla Santa (Corede Campos de Cima da Serra) reforçou a fala anterior 

sobre a condução maravilhosa durante os debates e lamentou que nem todos os candidatos puderam 

comparecer. A Senhora Mônica Mattia (Corede Serra) sugeriu que poderia ter sido aproveitado o tempo 

dos candidatos ao Governo do Estado que não puderam comparecer, com mais perguntas sobre 

desenvolvimento regional. Também salientou o quanto os presidentes de Comudes e demais presentes 

gostaram da fala do prefeito de Garibaldi, Senhor Antônio Cettolin. A presidente Munira Medeiros Awad 

parabenizou todos presidentes e envolvidos pela participação, salientando que um evento dessa 

magnitude só é possível com esta mobilização. 5) Articulação para o segundo turno das eleições de 
dois mil e dezoito: a presidente Munira Medeiros Awad sugeriu que fosse redigido e enviado ofício ainda 

na segunda semana do mês de setembro convidando todos os candidatos ao governo do estado do Rio 

Grande do Sul, a participar da próxima Assembleia Geral Ordinária do Fórum dos Coredes, no dia onze 

de outubro deste ano. A primeira secretária Cíntia Agostini sugeriu que fossem convidados somente os 

candidatos que forem para o segundo turno e que não compareceram ao debate no dia vinte e dois de 

agosto, dessa forma, seria mais eficiente entregar o planejamento estratégico dos Coredes e colocar 

esses projetos em prática. O vice-presidente do Fórum dos Coredes, Heitor Petry, sugeriu que fosse 

encaminhado ofício aos quatro possíveis candidatos ao segundo turno, nas eleições para governador do 

Estado do Rio Grande do Sul, deixando claro que a presença só será necessária caso estejam no 

segundo turno, pois teriam recebido os planos durante o debate do dia vinte e dois de agosto, proposta 

aceita por todos os presentes. 6) Assuntos gerais: participação do diretor de planejamento e financeiro 

do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Luiz Corrêa Noronha, após o 

levantamento feito e alinhado nas Assembleias anteriores, Luiz Corrêa Noronha salientou que existem 

mil novecentos e quarenta e seis projetos de todas as regiões funcionais, dos quais noventa são 

prioritários. Todos projetos foram avaliados individualmente após feito relatório e entregue para a diretoria 

do Fórum dos Coredes durante a Assembléia. Além disso, o BRDE fez resumos deste relatório para 

entregar a cada Corede. O Senhor Luiz Corrêa Noronha propôs quatro formas de iniciar o processo de 

levantamento??? dos projetos financiáveis elencados nos planos estratégicos: a) deslocamento de 

representante dos Coredes ao BRDE com treinamento intensivo sobre linhas de crédito e projetos 

possíveis de financiamento; b) oferta de workshop, no qual o BRDE capacitaria determinado número de 



representantes por Corede, pensando nas categorias quatro a seis, e em um segundo momento o BRDE 

faria uma visita a campo para tratar de negócios, trabalhando projetos de catorze a quinze em cada 

Corede, avaliando instituições de crédito e fazendo indicações de melhores fontes para todos os outros 

projetos; c) duas equipes do BRDE se deslocariam para cada Corede, onde uma equipe trataria do tema 

negócios, para projetos na categoria um, e outra equipe, na categoria consultiva para orientar projetos de 

dois a seis. Esta seria a melhor opção elencada pelo BRDE; d) cada Corede iria ao BRDE, participando 

de capacitações durante um dia inteiro, para tratar dos projetos de dois a seis, depois cada Corede junto 

com o BRDE iria a campo para tratar sobre a temática de negócios. A presidente Munira Medeiros Awad 

solicitou ao grande grupo de presidentes que decidissem o que fazer. O vice-presidente Heitor Petry 

elogiou o BRDE e confessou estar surpreso com a triagem feita por toda a equipe,, sugerindo que se 

poderia ganhar tempo e mais efetividade com técnicos do BRDE, presentes nos Coredes e em 

Assembléias, para orientações de futuras dúvidas A primeira secretária Cíntia Agostini propôs a junção 

das alternativas propostas: cada Corede participaria de treinamento no BRDE com três representantes 

em um primeiro momento, após o BRDE poderia fazer o segundo momento do treinamento por Corede, 

proposta aceita por todos os presentes.O Senhor Luiz Corrêa Noronha sugeriu que o primeiro momento 

do treinamento, intitulado treinamento BD, seja realizado no dia quatro de outubro de dois mil e dezoito, 

às nove horas, na sede do BRDE, na rua Uruguai, cento e cinquenta e cinco, de Porto Alegre. Também 

ressaltou que as escalas para a segunda etapa do treinamento serão encaminhadas para os e-mails dos 

presidentes dos Coredes, estes precisam informar via e-mail os respectivos endereços onde será 

realizada segunda parte do treinamento. 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,treze de setembro de dois mil e dezoito.  
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Primeira secretária do Fórum dos Coredes/RS                     Presidente do Fórum dos Coredes /RS 

           


