
 

 

ATA 

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 14.12.2017 

Horário: 09:00 ás 12:00 horas 

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

Presidente do COREDES-RS:  Munira Medeiros Awad 

Lista de Presença  Anexada a esta Ata 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no 

Espaço do  Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS, realizou-

se 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 de Coredes e colocou em votação o horário a ser seguido nas próximas 

Assembleias, sendo definido o horário das 09h até às 12h. Após a Presidente Munira 
apresentou a pauta: Apresentação dos Planos dos Coredes e estratégias de implementação dos 

Projetos  de Desenvolvimento Regional; Definição dos Coordenadores das Funcionais; 

Manifestação dos Coordenadores das Funcionais sobre as estratégias para efetivação do PED 

pelas regiões funcionais; Agenda da Diretoria nas Funcionais para o primeiro Semestre de 2018; 

Apresentação do Plano de Ação/ 2018 com os respectivos responsáveis; Definição de  qual 

Corede sediará o XXI Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos Coredes; 

Posicionamento do Fórum dos Coredes em relação a empresa EGR. Após seguiu com  

comunicados: Relatando para todos presidentes e representantes dos coredes, os assuntos a 

serem debatidos com o Secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Antonio 

Búrigo, no mesmo dia, às 14 horas, tais como: valores dos passivos, contratação de secretário 

Executivo para o Fórum e o valor disponibilizado para a Consulta Popular de 2018; agradeceu a 

hospitalidade e organização do presidente do Corede  Vale do Jaguari,  Heitor Soares Leal 
Neto, referente ao XX Encontro Anual dos Coredes em Santiago; também relatou que os 

Comudes estão desarticulados e tem participação somente na Consulta Popular, desta forma, 

ficou acordado que na Comissão Estadual da Consulta Popular terá a participação de 

representantes dos COMUDEs, onde a proposta incial  é a indicação de um representante por 

funcional;  informou que a carta de Santiago já foi finalizada e na próxima Assembleia estará 



disponpivel para apreciação de todos. Após, a pedido dos presidentes dos demais Coredes, 

alterou-se a pauta, para definir os Coordenadores das funcionais, sendo as seguintes definições: 

Coordenador da funcional 1, ficou Álvaro Werlang (Vice-Presidente do Corede Centro Sul);  

Coordenador da funcional 2, Cíntia Agostini (Presidente do Codevat); Funcional 3, não 

apresentou Coordenador;  Coordenador da funcional 4, Marcelo Terra Reis (Presidente corede 

Litoral);  Coordenador da funcional 5, Ronaldo Maciel (Presidente Corede Sul); Funcional 6, não 

apresentou Coordenador;  Coordenador da funcional 7; Nelson Thesing (Presidente Corede 

Noroeste Colonial);  Coordenador da funcional 8, Heitor Soares Leal Neto (Presidente Corede 

Vale do Jaguari) e Funcional 9, não apresentou Coordenador. Todas as funcionais que não 

apresentaram seu Coordenador ou não oficializaram esta nomeação deverão fazer até a data da 

próxima Assembleia, (onze de Janeiro de dois mil e dezoito). Seguindo com a pauta, a presidente 

do Codevat e 1° Secretária do Fórum, Cíntia Agostini, fez uma breve apresentação dos Planos 

dos Coredes e estratégias de implementação dos Projetos  de Desenvolvimento Regional, trouxe 

algumas informações já apresentadas no Futuro RS, mostrando gráficos e informações 

relevantes sobre os produtos pensados em cada região do Rio Grande do Sul, identificando 

assim, areas de maior “preocupação”, Cíntia também ressaltou que estes gráficos precisam ser 

aprofundados para elencar as prioridades e responsabilidades, como saber se deve-se recorrer 

ao município, ao Estado ou a União. O presidente do Corede Alto Jacuí, Roberto Luís Visoto, 
agradeceu a apresentação e empenho da Presidente Cíntia e ressaltou o problema apresentado 

do saneamento, corroborando, Beto diz que o Fórum deveria aproveitar para discutir este tema 

junto a Corsan, uma vez que esta discusão está se fazendo presente. Foi definido,  que será 

encaminhado ofício requerendo que membros do Fórum compareçam em uma reunião com a 

Corsan para debater sobre as condições de saneamento da região. Cíntia, sugere como pauta 

para próxima Assembléia, que cada região funcional, de forma dinâmica, traga suas experiências 

em relação ao Plano Estratégico. Dando sequência, a presidente Munira coloca em debate a 

pauta de visita nas funcionais, com o objetivo de aproximar cada região, com entidades e 

comudes da diretoria do fórum, de forma sistematizada e com agendamento prévio, a 

programação dessas reuniões seguiria até o mês de junho/2018. Algumas sugestões propostas 

pelos membros presentes foram: reestruturar os comudes antes da ocorrência destas reuniões; 

na primeira parte da reunião, conversar com prefeitos e Comudes para poder se aproximar da 

realidade regional e em segundo momento fazer uma reunião aberta com a participação de 

entidades; estas reuniões, servirão para mostrar o verdadeiro papel dos Comudes, os mesmos 

precisam saber que sua importância vai além da participação na Consulta Popular; Presidente 
do Corede Paranhana e Encosta da Serra, Zorzi, ressalta que não há importância nestas 

visitas, que seria necessário apenas 10 min por funcinal para descrever como vai seu processo 

com a ligação entre, prefeitos, comudes, coredes e entidades. A Presidente Munira, conclui que 

os Comudes precisam de engajamento, empoderamento e processo pedagógico para se 

reestruturarem e terem consciência da sua finalidade; a 1° secretária Cíntia Agostini, pede para 

deixar registrado que estas reuniões, dentro do possível, ocorram no prazo de 5 meses, a contar 

de Janeiro/2018,  sendo assim, 2 visitas (2 funcionais) em um mesmo dia; Gabriel Grabowski, 
presidente do Corede Vale do Rio dos Sínos, sugere que as regiões se candidatem, levando em 

conta a proximidade, para se inicie o trabalho de organização das visitas. Conforme programação 

a Presidente Munira, segue apresentando o cronograma, a pauta: atualização do Estatuto e 

Requerimento do Fórum, onde a comissão responsável se reunirá com a diretoria do Fórum ás 



14h no dia 10 de janeiro de dois mil e dezoito para apresentar um esboço do Estatuto, após, nas 

Assembleias de  Janeiro e Fevereiro haverá um espaço de 30 min para a manifestação da 

Comissão que está trabalhando na Atualização do Estatuto dos Coredes e na Elaboração do 

Regimento Interno dos Coredes; Cíntia sugere ainda, que se faça um plano com experiências 

em se tratando de como cada região funcional/cada Corede pensa temas de importância como: 

desenvolvimento, crescimento regional… respondendo documento criado no google docs, 

sempre antes das Assembléias. Próxima pauta foi definição do Corede que sediará o XXI 

Encontro dos Coredes, contantando com o Corede Sul abriu mão e o Corede Celeiro não estava 

presente, o Corede que sediará o encontro, será o Corede Paranhana e Encosta da Serra, 
ficando definido o mês de Novembro/2018. Seguindo, a Presidente Munira tratou de assuntos 

gerais, como: Ofício encaminhado pelo Deputado João Rainelli (PV), solicitando 15 min, para 

apresentação do projeto Cidade Resiliente na próxima Assembleia, a realizar-se no dia 11 de 

janeiro de dois mil e dezoito, em virtude desta solicitação, também ficou decidido que o Fórum 

permitirá estas explanações de candidatos que encaminharem de forma organizada tais 

solicitações. Afinal como sugerido pelos representantes dos Coredes presentes, deve-se haver 

uma aproximação com as bancadas gaúchas em nível estadual e federal. A Presidente Munira 

lembrou do cadastros dos projetos, que deve ser feito por cada Corede, lembrou também que a 

Uergs pede por meio de ofício que seja encaminhado um representante do Fórum para participar 

das reuniões e ações desempenhadas, porém as reuniões ocorrem no mesmo dia do mês que 

as Assembleias do Fórum, desta forma fica inviável que algum membro participe, a formalização 

será feita por ofício e enviada a Uergs. 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, 14 de dezembro de 2017. 

 

 

 

            Cíntia Agostini Munira                                                     Medeiros Awad 

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

 

 

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2017. 

 


