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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 10/01/2019 

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 dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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 diretoria do Fórum, considerando os novos representantes nos 

legislativos estaduais e federais, solicitou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado 

Luís Augusto Lara, uma agenda para apresentação e alinhamento de ações. Da mesma forma, 

a diretoria do Fórum dos Coredes  já está em conversa com a coordenação da bancada gaúcha 

na Câmara Federal com o mesmo objetivo. A presidente do Fórum, Munira Awad, comentou 

sobre a importante presença da diretoria do Fórum dos Coredes na cerimônia de posse do atual 

governador do Estado, Eduardo Leite. A primeira secretária, Cíntia Agostini, informou que esteve 

presente, na cerimônia de assinatura do contrato de concessão da Rodovia da Integração do 

Sul. Esse projeto teve envolvimento direto dos Coredes na elaboração do edital, os quais 

participarão do processo durante todo o período de trinta anos de concessão. 2) Aprovação de 
Ata (Assembleia Geral Ordinária do dia 13 de dezembro de 2018): a Ata foi aprovada por 

todos os presentes. 3) Presença da diretora presidente do Badesul ( Badesul 
Desenvolvimento S.A - Agência de Fomento/RS), Jeanette Lontra: Janette Lontra comentou 

sobre a importância do tema inovação, do quanto é fundamental que o Fórum dos Coredes tenha 

uma assessoria de inovação, sobre os recursos públicos e privados necessários para 

infraestrutura, obras, compra de equipamento, projetos de desenvolvimento, tanto no eixo rural 

como no urbano.  Janete também argumentou sobre o tema agronegócio, incluindo em sua fala 

energias renováveis, turismo, obras nos modais rodoviários, cidades inovadoras. Argumentou 



que o papel dos Conselhos de Desenvolvimento - Coredes é fundamentalmente articular as 

necessidades dos projetos e recursos disponíveis, como, por exemplo, o fundo estadual de 

desenvolvimento que está criado mas não tem recursos, fazer planejamento estratégico local, 

articulado com o planejamento regional, pensando no que o Badesul poderia financiar. Janete 

salientou ainda a importância de conversar com a bancada gaúcha. Munira agradeceu a 

presença da diretora do Badesul e fez novo convite para que participe também da próxima 

Assembleia Geral Ordinária do Fórum dos Coredes. Janete finalizou sua fala agradecendo pelo 

convite e reforçando que o Badesul entrará em contato com o BRDE (Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul) para alinhar sobre os projetos financiáveis elencados no 

decorrer de dois mil e dezoito. 4) Informações da reunião ocorrida no dia 09/01/2019 com o 
Secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal: a presidente e a primeira 

secretária do Fórum dos Coredes falaram brevemente sobre a reunião que ocorreu um dia antes 

da Assembleia, em Porto Alegre, na qual o secretário de Governança e Gestão Estratégica, 

Cláudio Gastal, tratou com a diretoria sobre os objetivos da secretaria e a interação com os 

Coredes. Na reunião do Fórum, no dia dez de janeiro, participaram os secretários de Estado 

Cláudio Gastal e Rodrigo Lorenzoni. O secretário Gastal reforçou para todo o grupo as 

estratégias da secretaria de Gestão e Governança Estratégica, tratou da importância da 

regionalização, salientando que regionalizar as estruturas administrativas do Estado é foco para 

o ano de dois mil e dezenove. O secretário também elencou alguns pontos que deverão ser 

tratados com a o SGGE (Governo cria a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica), como: 

governar o governo com metas e indicadores, governo digital, simplificação e desburocratização, 

concessões e PPPs e a responsabilidade do planejamento a longo prazo do Estado ao cargo da 

secretaria. Já o secretário Rodrigo Lorenzoni, secretário de Estado de Articulação e Apoio aos 

Municípios, tratou dos objetivos da nova secretaria na relação com os municípios e projetos de 

desenvolvimento local. Enfatizou os pilares de ação da secretaria, que são: respeito, acolhimento 

e transparência. 5) Assuntos Gerais: a) a primeira secretária lembrou que é necessário montar 

a estrutura da nova metodologia da Consulta Popular, aprovada pelos Coredes. Para tanto, é 

necessário que todos os Coredes estejam bem estruturados e familiarizados com a nova 

metodologia; b) ainda, por sugestão dos presentes, ressaltou-se a necessidade de convidar para 

próxima Assembleia o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Luis Lamb; c) 
discussão sobre EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias): o vice-presidente do Fórum, Heitor Petry, 

sugeriu que o tema da EGR e a concessão privada de rodovias estaduais sejam abordados pelos 

Coredes com o Estado do RS; d) Munira destacando temas relevantes para debate com o 

Estado: as diversidades regionais, o fundo de desenvolvimento regional, a articulação dos 

membros dos Coredes, a implementação dos Planos Estratégicos Regionais, a participação dos 

Coredes na construção do PPA (Plano Plurianual) Estadual e a atuação articulada das escalas 

com os municípios e regiões. Esses e demais temas devem ser debatidos em dois mil e dezenove 

pelos Coredes e na articulação com o Governo do Estado. 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, 

dez de janeiro de dois mil e dezenove.  

 

 



 

                   Cíntia Agostini                                                                   Munira Medeiros Awad 

Primeira secretária do Fórum dos 

Coredes/RS                Presidente 

do Fórum dos Coredes /RS 

 

 


