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Data: 14.03.2019 

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 quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Espaço 
do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre, realizou-se a 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 dos Coredes e apresentou para apreciação do grupo a pauta da reunião: 1) 
Comunicações. Não houve comunicações. 2) Leitura e aprovação das atas das Assembléias 
de Janeiro e Fevereiro; as Atas foram aprovadas por todos os presentes.3) Restante a pagar 
e execução da Consulta Popular; a) Plano de Trabalho: O Secretário de Governança e Gestão 
Estratégica, Cláudio Gastal convidou para compor a mesa o senhor Eduardo Assunção Dias 

Secretaria de Planejamento de Governança e Gestão (SPGG), que salientou que no mês de maio todos 
os planos de trabalho devem estar aprovados e que o recurso para utilização será liberado, 
Eduardo se comprometeu em procurar acelerar o processo, para evitar transtornos. O tesoureiro 
do Fórum dos Coredes,  Hugo Reginaldo Marques Chimenes, reforçou que já estamos em abril 
e que a nova forma de pagamento criada pela Cage não é eficiente, pois o recurso entrará nas 
contas dos Coredes após meses do ano percorrido, ou seja, nos primeiros meses do ano, os 
Coredianos não terão recurso para nada, nem sequer para as Assembléias Gerais Ordinárias. 
b) Consulta Popular: Gastal propõe que a nova metodologia da Consulta Popular e discussão 
sobre Regionalização seja apresentada pelo Estado, com contribuições e sugestões dos 
Coredes, Gastal evidenciou que já foi criado um grupo de trabalho para estas demandas, pela 
Secretaria de Planejamento. A primeira Secretária do Fórum dos Coredes, Cíntia Agostini 
discordou, dizendo que a nova metodologia para a Consulta Popular foi feita pelos Coredes e é 
assim que deve ser, pensada e estruturada pelos Coredes em conjunto com a Secretaria, ou 
seja, a participação dos Coredes não deve ser resumida em somente sugestões. Cíntia ainda 
salientou que para o tema regionalização podem haver grupos de trabalho distintos, um sendo 
dos Coredes e outro da Secretaria, de períodos em períodos os grupos se juntam para alinhar 
as informações. Cíntia pediu que Gastal pensasse com carinho nestas questões. Gastal salientou 
que vai manter o grupo interno, da Secretaria e discutir com os Coredes, pois não há forma de 
manter  dois grupos distintos e conseguir alinhar as ideias. Gastal informou que provavelmente 
o recurso referente a próxima Consulta Popular, aprovado em 80 milhões, não será pago 
totalmente pois não existe recurso para cobrir este orçamento, salientou que o governo está 
trabalhando com fluxo de caixa baixo e que precisa de tempo para organizar todas as contas e 
pendências deixadas pelo governo anterior, desta forma, Gastal salientou que se houver recurso 



será pago maior valor, mas que não  pode fazer promessas. c) Mapa estratégico: Gastal 
apresentou o mapa estratégico elaborado pelo Governo, com o objetivo de vincular o plano 
plurianual com o planejamento estratégico do Governo, criando um único documento, mais 
eficiente, para realmente ser utilizado como documento norteador e colocado em prática, 
salientou que não será mais trabalhado por secretarias e sim estruturado em planos, estes que 
devem ser fechados até o final do mês de abril. Munira agradeceu a presença do Secretário 
Cláudio Gastal. 4) 10h - Presença do Diretor Geral do DAER, Sívori Sarti da Silva; Sem aviso 
anterior, o Diretor não compareceu. 5) Presença do Secretário do Meio Ambiente e 
Infraestrutura, Artur Lemos; O senhor Artur iniciou sua fala, solicitando que todos presentes 
se apresentassem, após Artur salientou que o sistema de esgoto do Rio Grande do Sul, precisa 
ser ampliado urgentemente, outro ponto levantado foi a exaustão dos recursos, o Secretário 
afirmou que este assunto já está nas pautas do Governo pois é considerado muito importante 
para o Estado. O 2º secretário Leonardo Alvim Beroldt da Silva, informou de uma possível 
parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e 
a Secretaria de Pesquisa do Rio Grande do Sul, pensando na utilização dos Livros de 
Planejamento Estratégico (PED), para reestruturar um novo sistema de saneamento, mais 
econômico e eficiente, penando nas diversidades das regiões, Artur falou que aceita esta 
sugestão e irá se informar da situação, pois realmente a área ambiental precisa dessas 
pesquisas. Artur também comentou que é necessário ampliar recursos, para tornar possíveis os 
modelos ideais, o Secretário também falou da importância das discussões que dão 
embasamento ao tema regionalização. 6) Assuntos Gerais: a) Presença do Presidente 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, senhor Luís Augusto Lara: Senhor Lara iniciou sua 
fala tratando da importância de uma lei de incentivo a saúde, assim como também se tem para 
a segurança. Lara também informou que até o presente momento tem se restringido a pautas 
internas, mas que a partir de agora estará se organizando para participar de outras agendas, 
externas. Munira agradeceu a presença do Presidente Lara, agradeceu também pela 
disponibilização do espaço, para as reuniões e Assembléias do Fórum dos Coredes, bem como 
a utilização da sala anexa ao Espaço de Convergência. b) Demais Assuntos: Mônica Beatriz 
Mattia (Corede Serra) cumprimentou a diretoria do Fórum dos Coredes, por ter oportunizado a 
presença de tantas pessoas importantes do RS,  nas últimas duas Assembléias, Mônica salientou 
que engrandeceu a pauta, também reforçou dizendo que agora é necessário que os Coredes se 
mobilizem para dar sustentação para o ambiente. Cíntia Agostini salientou que os Presidentes 
dos 28 Coredes e seus representantes não estão articulados, não estão tendo a mesma 
percepção dos fatos, isto pode ser percebido quando o Secretário Gastal informou que só será 
pago metade do recurso aprovado para Consulta Popular, ou seja só será pago 40 milhões de 
reais e nenhum Presidente se mobilizou para contradizer. Cíntia acrescentou ainda que se os 
Coredes mostrarem desarticulação, o processo não será mantido, ou seja, a Secretaria vai 
deliberar sobre os temas de importância sem sequer consultar os Coredes. 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, quatorze de março de dois mil e dezenove.  
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