
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 

Data: 19.10.2017 

Horário: 09:00 ás 12:00 horas 

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

Presidente do COREDES-RS: Paulo Roberto Oliveira Fernandes 

 

Abertura dos trabalhos: Presidente Paulo deu as boas vindas a todos agradecendo pela 
presença, saudando aos representantes que se colocavam a disposição para assumir a 
diretoria do Fórum dos Coredes pelos próximos dois anos. 

Comunicações da diretoria: Presidente Paulo Roberto Oliveira Fernandes fez referência das 
duas cartas dos últimos Encontros dos Coredes, sendo uma carta de Cruz Alta e a outro a Carta 
de Bagé, agradeceu a todos os presentes e envolvidos em todas ações que decorreram nos 
últimos dois anos. Parabenizou a todos os COREDES pelo envolvimento na edição e finalização 
do livro “Planos Estratégicos de Desenvolvimento dos COREDES 2015-2030: Perspectivas 
estratégicas das regiões funcionais”, agradecendo em especial a Cíntia Agostini do Vale do 
Taquari por fazer a organização, unindo todos os projetos das demais regiões, formando 
somente um documento publicado.  Na sequência os representantes da Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão, senhores José Reovaldo Oltramari e Theonas Baumhartt, 
felicitaram a atual gestão do Fórum dos COREDES e se colocaram à disposição do grupo. O 
senhor Theonas referendou pendências existentes na Consulta Popular, principalmente nos 
projetos a serem liberados para encaminhamento daqueles que deverão receber recursos 
oriundos da votação de 2017. Enfatizou que este tema será escopo de reunião com o 
Secretariado Estadual. Além disso, colocaram-se a disposição para a nova diretoria ter contato, 
logo após a eleição, com o Secretário da SPGG, Carlos Búrigo. 

Processo Eleitoral: Presidente Paulo passou a palavra para Cíntia Agostini que tomando pose 
de uma das cadeiras centrais, agradeceu e seguiu conforme cronograma passando a palavra 
para a candidata a presidência da diretoria do fórum dos COREDES, professora Munira Medeiros 
Awad. A mesma apresentou a chapa candidata a nova Diretoria Executiva dos COREDES, 
sendo:  Para presidente professora  Munira Medeiros Awad do Corede Produção  e para o vice-
presidente, Heitor Álvaro Petry do Corede Vale do Rio Pardo,  como 1ª secretária Cintia Agostini, 



presidente do Codevat; como 2º secretário, Leonardo Alvim Beroldt da Silva, presidente do 
Corede Hortências; como tesoureiro Hugo Reginaldo Marques Chimenes, vice-presidente do 
Corede Fronteira Oeste, como 2º tesoureiro, e  Heitor Soares Leal Neto, presidente do Corede 
Vale do Jaguari. Seguindo o cronograma foram listados nomes que para compor o  Conselho 
Fiscal, sendo: Roberto Luis Visoto, do Corede Alto Jacuí, Nelson Rogério Dapper, do Corede 
Alto da Serra do Botucaraí e Carlos Eugênio Azevedo dos Santos, do Corede Celeiro, todos 
titulares. E a suplência do Conselho Fiscal tem a seguinte representação: Vanice Helena 
Andrade de Matos, do Corede Fronteira Noroeste, Idioney Oliveira Vieira, do Corede Alto da 
Serra do Botucaraí e Álvaro Werlang, do Corede Centro Sul. E ainda membros Conselho 
Consultivo apresentando cinco membros titulares: Rogério Leandro Lima da Silveira, 
representando o COMUNG, Roselani Maria Sodré da Silva, como ex-presidente do Fórum dos 
Coredes RS, Maria Ana Valmorbida, representante da UVERGS, Carlos Joel da Silva, presidente 
da FETAG/RS, Adroaldo José Cavasola, representante da FAMURS e suplente Nestor Bonfanti, 
representante da FETAG/RS. Após a candidata a presidência fez a leitura do Plano de Ação 
Provisório 2017/2019, contendo temas operacionais e temas estratégicos, para que na 
sequência pudesse ser analisado e debatido entre os demais presentes, visando assim à 
construção coletiva das ações do Fórum.  

Entre as metas propostas no plano operacional estavam:  

- Atualizar o Estatuto do Fórum dos Coredes; 

- Elaborar o Regimento Interno do Fórum, nos quais são destacadas as questões de 
operacionalização das reuniões e as dinâmicas de representação; 

- Viabilizar a contratação de um Secretário Executivo para o Fórum dos COREDES; 

- Efetivar a implementação do site do Fórum; 

- Qualificação o processo de participação dos COREDES no Fórum e promover a troca de 
experiências entre COREDES; 

- Analisar, revisar e consolidar representações dos COREDES nas demais instâncias estaduais; 

- Construir coletivamente os formatos das reuniões mensais e dos eventos do Fórum dos 
COREDES; 

- Negociar os passivos da Consulta Popular; 

- Contribuir para solucionar os problemas de inadimplência e/ou gestão dos COREDES em 
dificuldades. 
E as metas estratégicas são: 

- Amadurecer novo ciclo da Consulta Popular, baseada nos Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento; 

- Implementar os Planos Estratégicos de Desenvolvimento do Estado do RS; 

- Articular a participação dos COREDES em temas de interesse estadual e federal; 

- Elaborar o PRÓ–RS VI; 

- Promover diálogos com os Candidatos ao Governo do Estado, deputados estaduais e 
candidatos a nível federal; 



- Retomar o debate dos temas referente a Regionalização das Instancias de Governança; 

- Promover a qualificação e a participação mais efetiva dos COMUDES. Retomar os encontros 
dos COMUDES ou encontrar dinâmicas de participação e integração dos COMUDES; 

- Aprofundar os debates sobre a organização do estado brasileiro, no que se refere ao Pacto 
Federativo, observando a Constituição Federal de 1988, e a exigência da Clausula pétrea a 
formação federativa de estado (art.60, § 4º,I); 

- Retomar o debate para a consolidação de um Conselho Estadual de Desenvolvimento; 

- Promover uma discussão com o governo sobre o orçamento do estado seguindo o disposto na 
Constituição Estadual em seu Art 149 § 8º “Os orçamentos anuais e a lei de diretrizes 
orçamentárias, compatibilizados com o plano plurianual, deverão ser regionalizados e terão, 
entre suas finalidades, a de reduzir desigualdades sociais e regionais”. 

Após a leitura do Plano de Ação a candidata Munira Medeiros Awad, abriu debate para que todos 
pudessem colaborar com ideias. 

Os membros do Fórum parabenizaram a chapa candidata bem como a composição do plano de 
ação, seguindo para alguns comentários a respeito, como: a real necessidade da contratação de 
um Secretário Executivo, analisando assim formas de como isso poderia ser articulado, podendo 
ser com a liberação de verba do Estado para que o Fórum fizesse esta contratação ou até mesmo 
que o Governo do Estado remanejasse um colaborador a ser designado para a função de 
Secretário junto ao Fórum, sendo necessário 20 horas de trabalho semanais, desempenhando 
funções referentes ao cargo, como: acesso as redes sociais do Fórum (site, facebook, e-mail) 
organização de documentação, elaboração de atas e ofícios, entre outras funções. 

Representantes dos Coredes levantaram diversos aspectos relevantes e que possibilitam o 
debate acerca das ações do Fórum: Alessandro Dallasanta do Corede Campos de Cima da Serra 
levantou questões referente ao passivo da Consulta Popular (Meta 08 dos temas Operacionais), 
ressaltando que não seria necessário pensar e colocar este item junto ao Plano de Ação pois 
isto já havia sido tratado e não resolvido, o Fórum deveria assim tratar de questões mais 
importantes e não e ater a este passivo que possivelmente não será mais disponibilizado, 
conforme ele as reuniões mensais acabam focando somente ou em grande parte na Consulta 
Popular deixando de analisar e tratar de outros pontos, desta mesma forma que Roberto Visotto 
do Corede Alto Jacuí, que concordou, ressaltando os mesmos pontos com enfoque em deixar 
de lado a discussão dos passivos. Após a palavra foi passada para Cíntia Agostini para que ela 
coordenasse um levantamento das opiniões sobre a questão sugerida para que esta meta fosse 
retirada do Plano ou para que permanecesse, mantendo a mesma por decisão da maioria.  

Sendo ressaltando ainda pelos demais membros do Fórum a efetiva participação e diálogos com 
Candidatos ao Governo do Estado, deputados estaduais e federais afim de alcançar muitos dos 
objetivos pretendidos. (Meta 014 dos temas estratégicos). 

Eleição e pose de membros para a diretoria do Fórum dos COREDES/RS: Após o debate das 
Metas do Plano de Ação proposto pela nova diretoria foi aberta a votação entre os membros 
presentes do Fórum, sendo unânime a chapa candidata foi eleita e aplaudida. Os demais 
membros agradeceram o trabalho feito pelo até então presidente Paulo Roberto Oliveira 
Fernandes e desejando uma boa governança a atual e diretoria. 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/RS, 19 de outubro de 2017. 

 

 

                 Cíntia Agostini                                     Munira Medeiros Awad 

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

 

 

Santiago/RS, 19 de outubrode 2017 

 


