ATA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 10/05/2018
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 a ata
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas, no
Espaço do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS, realizouse Assembleia Geral Ordinária do Fórum dos Coredes, sob a coordenação da Presidente Munira
Medeiros Awad, que agradeceu a presença dos colegas presidentes dos Coredes e colocou para
apreciação do grupo a pauta da reunião. 1) Comunicações: a) por convite de Munira Medeiros
Awad, o Senhor Gabriel Grabowski, (Corede Vale do Rio dos Sinos) agradeceu a participação
de todos os Coredes envolvidos nos desfechos do plano de trabalho de formação continuada
dos professores da rede pública de ensino, aprovado na Consulta Popular do ano de dois mil e
dezesseis- CP 2016/2017. Gabriel ressaltou que serão dois cursos, de 60h cada, sendo 16h
presencial e 44h via EAD. Gabriel informou que a Universidade do Vale do Taquari - Univates,
ficará responsável pela plataforma EAD e pelas inscrições. Ressaltou que, caso não se tenham
professores para fazer os cursos disponibilizados, o recurso será devolvido ao estado; b) a
diretoria do Fórum dos Coredes agradeceu a presença dos técnicos da Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE), Gustavo Arend e Sérgio Fabbrin Appel, e lhes passou a palavra. Os
técnicos esboçaram a amplitude de atendimentos da CEEE, obras realizadas e em quais
condições estão. Também falaram sobre o plano de expansão energética da companhia para as
regiões Coredianas. 2) Aprovação das atas (Assembleia Geral Extraordinária 15/03/2018 e
Assembleia Geral Ordinária de 12/04/2018): as Atas foram aprovadas por unanimidade. 3)
Participação do secretário Josué de Souza Barbosa da Secretaria de Planejamento,
Governança e Gestão - SPGG: Munira Medeiros Awad agradeceu a disponibilidade do
secretário Josué de Souza Barbosa, o parabenizou pela condução ao cargo e o convidou para
que esteja sempre com o Fórum em próximas Assembleias e outras discussões. O secretário
parabenizou os Coredes pelo engajamento com a comunidade e outras entidades. Dando

sequência, o secretário ressaltou que seu desejo é não deixar a economia concentrada nos
municípios maiores do Rio Grande do Sul, atingindo assim todos, em se tratando da sobra
orçamentária da Consulta Popular-CP 2017/2018. O tesoureiro Hugo Reginaldo Marques
Chimenes manifestou seu desejo de implementar todo o valor dessa sobra orçamentária, nos
projetos enviados na última Consulta Popular. O Secretário Josué de Souza Barbosa ressaltou
que o Corede, com apoio do Fórum dos Coredes, define para onde vai esse recurso. Roberto
Luís Visoto (Corede Alto Jacuí) sugeriu que o recurso fique no respectivo Corede e seja utilizado
dentro da mesma secretaria, para facilitar o fluxo dos projetos. Josué concordou, finalizando o
debate e ressaltando que, no caso de mudar de secretaria, haverá mais burocracia, e o retorno
pode ser mais lento. Teonas Baumhardt (coordenador da Consulta Popular - SPGG) ressaltou
que o valor atualizado referente à sobra orçamentária é de oitocentos e vinte e dois mil reais.
Salientou que cada Corede precisa fazer uma solicitação, descrevendo a secretaria
correspondente de cada projeto, com valor “em aberto”, solicitação que deve ser direcionada ao
Fórum dos Coredes e à SPGG, dentro do prazo estabelecido, sendo quatorze de junho de dois
mil e dezoito. Josué comentou ainda o caso da Fundação de Economia e Estatística (FEE) e
posterior contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPe). Explicando que
esta situação se deu em função de diminuição de custos, agora o sistema contará com análises
como taxa de emprego e desemprego pensando já nas regiões do Rio Grande do Sul. Dessa
forma ficará mais fácil para os Coredes desempenharem seu papel. 4) Modelagem de avaliação
dos Comudes: Munira Medeiros Awad apresentou questionário aplicado e direcionado aos
Comudes com questões sobre desenvolvimento, papel de cada entidade, periodicidade que os
Comudes se reúnem, questões levantadas por região, entre outros questionamentos. O esboço
do questionário já foi aplicado pelo Corede Produção. Paulo Roberto Von Mengden (Corede
Paranhana Encosta da Serra) sugeriu fazer essa pesquisa, de forma mais ampliada, com todos
os membros das diretorias dos Coredes. Ficou acordado que Munira Medeiros Awad irá
encaminhar o esboço do questionário para todos os presidentes dos vinte e oito Coredes, para
que o aprimorem e o encaminhem para os seus Conselhos Municipais de Desenvolvimento
(Comudes), no prazo de quinze dias, propondo que apresentem os resultados na próxima
Assembleia do Fórum dos Coredes, no dia catorze de junho de dois mil e dezoito. 5) Seminário
dos Comudes e encontro com os candidatos ao Governo do Estado: Munira Medeiros Awad
relembrou à todos, os integrantes da comissão formada na última Assembleia, Marcelo Reis
(Corede Litoral Norte), José Claudio Lourega Reis (Corede Missões), Roberto Luís Visoto
(Corede Alto Jacuí), Paulo Roberto Von Mengden (Corede Paranhana Encosta da Serra) e um
representante a ser indicado pelo Corede Sul. Seguindo com a pauta, a Presidente relatou que
ligou para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para verificar a
disponibilidade de salas para o debate com candidatos ao governo do estado, estando disponível
o Espaço Dante Barone no dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezoito. O senhor Leonardo
Alvim Beroldt da Silva (Corede Hortências) lembrou que, antes de confirmar a reserva do espaço,
o Fórum dos Coredes deve fazer um levantamento de quantas pessoas participariam e, com
base nesse levantamento, confirmar a reserva do espaço. Roberto Luís Visoto (Corede Alto
Jacuí) concordou ressaltando que cada Corede deve ficar responsável por oito convidados
(sendo representante de entidades, membros dos Conselhos de Desenvolvimento, prefeitos de
municípios, entre outros). Munira Medeiros Awad corroborou dizendo que o intuito do Fórum dos
Coredes é reunir os candidatos no dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezoito, no período

da tarde, entre quinze horas e trinta minutos e dezessete horas e trinta minutos, oportunizado a
cada candidato a apresentação e discussão de sua visão de Desenvolvimento e de
relacionamento com a sociedade, por meio dos Conselhos Regionais. A mediação do trabalho
será realizada por profissional da imprensa gaúcha, Jornal o Correio do Povo, para não haver
envolvimento com o debate. 6) Assuntos Gerais: a) Munira Medeiros Awad agradeceu ao jornal
Correio do povo pela recepção, no último dia nove de maio, quando esteve em companhia do
tesoureiro do Fórum dos Coredes, Hugo Reginaldo Marques Chimenes, em conversa com o
diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, e o diretor-geral da Rádio Guaíba, Claudinei
Girotti. Munira Medeiros Awad contou que distribuiu a publicação "Planos Estratégicos de
Desenvolvimento dos Coredes 2015-2030” e aproveitou a aproximação para convidar o Jornal
Correio do Povo para mediarem o debate com os candidatos ao governo do estado, no próximo
dia vinte e dois de agosto. A proposta foi aceita pelo Jornal Correio do Povo, direcionado para
que Juremir Machado da Silva faça a mediação; b) Munira Medeiros Awad lembrou que as
informações para compor o livro PRÓ-RS VI devem ser enviadas para o e-mail do Fórum dos
Coredes até o dia dezesseis de maio de dois mil e dezoito; c) em seguida, Munira manifestou
desconforto quanto à prestação de contas da consulta popular em função do retrabalho de
colocar as informações e comprovantes no site e ainda entregar documentação física. Teonas
Baumhardt (SPGG) informou que vai conversar com os técnicos da Cage para organizar essa
questão de melhor forma; d) Munira Medeiros Awad agradeceu a Região Funcional sete pelo
empenho na reunião ocorrida no último dia três de maio. Ressaltou que a reunião programada
para o próximo dia dezessete de maio na Região Funcional 1 foi cancelada em função de
indisponibilidade da diretoria. Nova data será informada. Nada mais havendo a tratar, a
presidente deu por encerrado o trabalho e, para constar, esta Ata será assinada pela primeira
secretária, Cíntia Agostini, e pela presidente do Fórum dos Coredes, Munira Medeiros Awad.
Porto Alegre, 10 de maio de 2018.
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