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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 14/06/2018 

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 à Ata 

 

Aos catorze dias do mês de junho 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, realizou-se 

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: participação do diretor de Planejamento e diretor Financeiro 

do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Luiz Corrêa Noronha, que agradeceu 

pela oportunidade de estar conversando com os presidentes dos Coredes presentes. Sugeriu que os 

projetos sejam priorizados dentro de cada Corede e não em regiões funcionais, conforme o livro de 

Planejamento e Desenvolvimento dos Coredes (PED). Luiz Corrêa Noronha ressaltou a importância de 

fazer um levantamento dos projetos elencados no PED em que o BRDE poderia ser o financiador para 

agilizar o andamento desses projetos. A presidente Munira Medeiros Awad agradeceu a presença do 

diretor e o convidou para participar em próximas Assembleias do Fórum dos Coredes. 2) Aprovação da 
ata (Assembleia Geral Extraordinária 10-05-2018): Munira Medeiros Awad fez a leitura da ata, que foi 

aprovada por unanimidade. 3) Avaliação das Assembleias Regionais Ampliadas: Teonas Baumhardt, 

coordenador da Consulta Popular - Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), ressaltou 

que, no último dia treze de junho, realizou as assembleias ampliadas da Consulta Popular nas regiões do 

Vale do Taquari e Centro Sul e, no dia quinze de junho, será realizada a última assembleia, na região do 

Litoral. Teonas comunicou que vinte e três cédulas foram homologadas e que a região Rio da Várzea e 

Botucarai não enviaram ainda suas propostas. Também foi informado que, até o próximo dia quinze do 

mês de junho, às cédulas estarão prontas para serem utilizadas e podem ser divulgadas pelos Coredes. 

4) Encaminhamentos dos projetos dos passivos e situação dos convênios: a) Teonas Baumhardt 

informou que os Coredes Paranhana e Vale dos Sinos optaram por não fazer convênio no ano de dois 

mil e dezoito, pois acreditam que a manutenção inside em burocracia desnecessária, considerando o 

valor do recurso disponibilizado para o Corede; b) Idioney Oliveira Vieira, do Corede Alto da Serra do 

Botucaraí, relatou seu desgosto com a secretaria de Obras do Rio Grande do Sul, pois não tem recebido 

devido retorno das demandas. Os demais presentes concordaram que se deve identificar uma 



possibilidade de resposta dessa secretaria ou até mesmo buscar outro órgão para que se tenha retorno 

dos projetos encaminhados. Heitor leal Neto, do Corede Vale do Jaguari, corroborou dizendo que o 

colaborador da secretaria de Obras Carlos Antunes não responde e-mails com questionamentos sobre 

os projetos encaminhados na secretaria e não participa de reuniões. Heitor sugeriu retirar os recursos da 

Secretaria e investi-los em outros projetos.  Roberto Luís Visoto, do Corede Alto Jacuí, sugeriu que o 

Fórum dos Coredes envie ofício para o chefe de gabinete da secretaria de Obras manifestando seu 

desconforto com essa relação. Teonas Baumhardt explanou que tentará uma reunião com a secretaria 

para manifestar as opiniões abordadas durante a Assembleia Geral Ordinária do Fórum dos Coredes e 

assim que possível retornará com melhor opção para esses projetos.  Na sequência, Luiz Fernando 

Branco, diretor da SPGG, saudou os presentes e salientou que a questão da secretaria de Obras não 

passará em branco. Colocou-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida; c) referente à sobra 

orçamentária, Roberto Luís Visoto salientou que, conforme acordado, os Coredes deveriam fazer 

levantamento dos projetos com valores pendentes, porém estão com dificuldade em garimpar os projetos. 

Por isso, os próprios Coredes decidiram dar uma segunda chance aos projetos que não conseguiram 

entregar a documentação completa. 5) Consulta Popular: Teonas Baumhardt informou que a Consulta 

Popular de dois mil e dezoito está contando com grande participação da população. Também comunicou 

que o reaparelhamento para os projetos de segurança não será contemplado e permanecem projetos de 

videomonitoramento. Munira Medeiros Awad ressaltou seu desconforto com a prestação de contas da 

Consulta Popular de  dois mil e dezoito, destacando o retrabalho em lançar todas notas fiscais no portal 

da transparência e ainda arquivá-las para entregar as vias físicas ao final do processo. A primeira 

secretária do Fórum dos Coredes, Cíntia Agostini, observou que, como o portal permite acessar todas as 

notas inseridas, não é necessário entregar em via física. Pediu que Teonas converse com os técnicos da 

Controladoria Geral do Estado - Cage para tratar dessa situação. Ulisses Cecchin, do Corede Nordeste, 

solicitou a Teonas Baumhardt melhor explicação em relação às taxas e anuidade da conta do Banrisul 

para a manutenção da Consulta Popular, pois anteriormente foi informado que não seria necessário 

prever essas despesas no plano pois o Banrisul não descontaria as taxas, porém, até o momento, as 

taxas estão sendo descontadas e não há recurso previamente disponibilizado para isso. Teonas 

Baumhardt ficou responsável por averiguar a situação e informar a todos. 6) Assuntos Gerais: a) 
referente ao Pró RS, Cíntia Agostini lembrou as responsabilidades de cada um que se propôs a auxiliar, 

ressaltando que ainda faltam retornos, como: projetos de telecomunicações, textos que Roberto Luís 

Visoto e  Idioney Oliveira Vieira ficaram responsáveis por elaborar; projetos de educação, sob a 

responsabilidade de Gabriel Graboswuski, do Corede Vale do Rio dos Sinos, e Leonardo Alvim Beroldt 

da Silva, do Corede Hortência; projetos de intervenções ambientais, sob a responsabilidade de Paulo 

Sponchiatto; projetos de Segurança, cuja responsabilidade é de Roselani Silva; projetos de gestão 

pública, sob a responsabilidade de Sérgio Allebrandt, e projetos de governança regional, sob a 

responsabilidade da Diretoria do Fórum dos Coredes. Cíntia Agostini salientou que o prazo para 

elaboração do livro está esgotado e que ela ficará responsável pela organização dos textos e a 

metodologia do livro. Observou que não poderá assumir a responsabilidade de escrever os textos que 

ficaram em aberto e sugeriu retirar os textos que ainda não foram encaminhados. Munira ressaltou a 

importância do documento e acrescentou que poderia aguardar ainda dez dias. Caso os textos 

mencionados não sejam encaminhados nesse prazo, serão retirados do livro. Alessandro Dalla Santa, do 

Corede Campos de Cima da Serra, sugeriu que, para os próximos anos, seja elaborado documento 

específico com assuntos que interessem mais à governança do Rio Grande do Sul, sugeriu assuntos 

como: voto distrital misto, Consulta Popular, PED; b) Munira Medeiros Awad lembrou a todos a 

importância do retorno dos questionamentos feitos por meio do e-mail do Fórum dos Coredes. Reforçou 

que as pautas podem ser sugeridas por todos os presidentes Ressaltou que todos precisam ser proativos, 

estabelecendo relação com a comunidade civil organizada; c) Munira Medeiros Awad convidou a todos 

presentes  e a comissão responsável pelo debate com os candidatos ao governo do estado para participar 



de reunião, ao final da Assembleia Geral Ordinária. O debate ocorre dia vinte e dois de agosto de dois mil 

e dezoito, encontro que recebe o nome de “Futuro do Rio Grande do município ao governo do estado”. 

Roberto Luís Visoto ressaltou que, na última Assembleia, cada Corede ficou responsável por oito 

convidados, sendo representante de entidades, membros dos Conselhos de Desenvolvimento, prefeitos 

de municípios, entre outros. 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, 14 de junho de 2018.  

 

 

 

 

               Cíntia Agostini                                                               Munira Medeiros Awad 

Primeira secretária do Fórum dos Coredes/RS        Presidente do Fórum dos Coredes /RS 

           


