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  XX ENCONTRO ANUAL DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS COREDES  

 

Data: 09.11.2017 

Horário: 9h30 às 11h30 

Local: Auditório do prédio 4 da Universidade Regional Integrada de Santiago/RS 

Presidente do COREDES-RS: Munira Medeiros Awad 

Lista de Presença: anexo a esta ata 

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta 

minutos, no auditório do prédio 4 da Universidade Regional Integrada - URI de Santiago, 

realizou-se 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 de Coredes e de uma forma especial  saudou  o senhor  Ronaldo Maciel, 

eleito presidente do Corede Sul em assembleia realizada no dia 24 de outubro do corrente ano. 

Na sequência de sua manifestação passou a apresentar o Cronograma de atividades do Fórum 

dos Coredes para 2018, com os respectivos responsáveis por cada atividade, e solicitou aos 

presentes que as manifestações sejam objetivas, garantindo que todos que desejarem fazer 

uso da palavra possam fazê-la, com o intuito de cumprir a pauta até às 11h30min, horário 

definido para o encerramento da Assembleia. Na medida em que foi ocorrendo à apresentação 

do Cronograma, ficou definido os membros do Fórum que ficariam com a responsabilidade de 

cumprir as atividades propostas, sendo aceito pelos presentes para o ano de dois mil e dezoito, 

Ficando assim definido: a Elaboração do Plano de Trabalho do Fórum dos Coredes/ RS para  

2018, ficou a cargo dos membros da  Diretoria Executiva, com previsão de entrega na 

secretaria de Planejamento, Governança e Gestão – SPGG  até o início de janeiro; para a 

Atualização do Estatuto do Fórum dos Coredes e a elaboração do Regimento Interno do 

Fórum,  o Grupo de Trabalho – GT ficou constituído pela  senhora  Luana Borchadt do Corede 

Noroeste Colonial, o senhor  Ederson Barbosa da Silva (Corede Alto Jacuí) e pelo senhor 

Paulo Roberto Von Mengden (Corede Paranhana Encosta da Serra), a previsão da proposta 

para apreciação  dos membros da Assembleia do Fórum dos Coredes, entre os meses de 

março e abril de 2018; também ficou definido que ocorrerá  um Seminário Estadual para os 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento, visando à qualificação, integração, fortalecimento e 



a troca de experiências dos COMUDEs, a  princípio ficou acordado entre os presidentes que 

num turno ocorreria essa qualificação e no outro turno será organizado um diálogo com os 

candidatos a Governador do Estado do Rio Grande do Sul, essa atividade ocorrerá tão logo 

haja a divulgação dos nomes dos candidatos que disputaram a eleição de dois mil e dezoito 

para o governo do estado, esse evento tem como um de seus principais objetivos apresentar 

aos candidatos o Plano Estratégico e as Perspectivas Estratégicas das Regiões Funcionais dos  

vinte e oito Coredes, para que haja o comprometimento dos candidatos, quanto a   

incorporarem nos  seus planos de governo a pauta proposta do Fórum dos Coredes RS; 

também ficou definido que será construído coletivamente, nas Assembleias do mês de 

dezembro de dois mil e dezessete e janeiro de dois mil e dezoito,  o formato das reuniões 

mensais do Fórum dos Coredes,  bem como, a descentralização do local das reuniões, 

podendo ocorrer durante os próximos dois anos nas nove regiões funcionais. Também ficou 

definido que os Coredes que desejarem contribuir com a pauta das Assembleias, deverão 

encaminhar para a diretoria com antecedência de quinze dias da data da assembleia. As 

assembleias permanecerão ocorrendo na segunda quinta-feira de cada mês, na sequência de 

sua fala a Presidente Munira, disse que a diretoria fará uma agenda com os Coredes que 

encontram-se em situação irregular, para juntos tentarem encontrar uma forma de regularizar 

tais conselhos, sendo o  prazo estipulado para a realização dessas atividades, abril de 2018; 

dando sequência em sua manifestação, a Presidente do Fórum  propôs ao grupo repensar e 

amadurecer um novo ciclo da Consulta Popular, baseada nos Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento, ressaltando que desde o primeiro encontro estadual, que gerou a Carta de 

Caxias, em 1991, até o encontro do ano passado no município de Cruz Alta, vários temas são 

recorrentes, entre eles uma participação maior dos Coredes na discussão do orçamento do 

estado. Ressaltando a necessidade dos membros do Fórum dos Coredes fazerem uma auto-

crítica, traçar metas e caminhos do que desejam daqui para frente e marcar posição na relação 

com o governo do estado. Os encaminhamentos relacionados a esse tema foram os seguintes: 

solicitar uma posição oficial do Governo do Estado em relação ao passivo da Consulta Popular 

com o prazo de quinze dias para o retorno; constituir um grupo de trabalho do Fórum dos 

Coredes RS para tratar sobre o passivo da Consulta Popular, tendo obrigatoriamente, 

representação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento; os Coredes querem discutir 

100% do orçamento e votar 2% do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul; antecipar as 

tratativas com o Governo do Estado em relação ao valor da Consulta Popular e, para o ano 

orçamentário de 2018, a proposta dos Coredes é de que os valores sejam, de no mínimo, R$ 

120.000.000,00. Elencar temas de interesse dos Coredes e articular a participação no debate a 

nível estadual e federal, garantindo assim novo aprendizado e fazer esse Fórum ser respeitado 

pelos órgãos públicos, maior aproximação com a Federação das Associações de Municípios do 

Rio Grande do Sul - FAMURS e as Prefeituras, através da entrega dos Planos Estratégicos 

Regionais. A presidente Munira convidou a todos para participarem na próxima quinta-feira, dia 

16 de novembro, do Seminário Projeto Futuro RS – Agenda de Desenvolvimento, que terá 

como tema as “Perspectivas para o Desenvolvimento Regional e Equilíbrio Territorial”, no 

auditório da SPGG (20º andar da CAFF). A programação contará com palestras no turno da 

manhã e tarde, com início às 8h30 e encerramento às 16h. O Futuro RS tem por objetivo 

elaborar uma agenda de desenvolvimento propositiva para o Rio Grande do Sul no horizonte 

de 2040.  Na sequencia foi pautado a importância da Elaboração do PRÓ–RS VI, tendo como 



documento base o Planejamento Estratégico das Regiões, a importância de convidar alguns  

autores que tenham uma visão teórica sobre: Desenvolvimento, Território e Governança, aliado 

a uma visão institucional, como também poderá ser contemplado com  contribuições os órgãos 

oficiais de governo, como a Fundação de Economia e Estatística -FEE, para legitimar as 

demandas dos Coredes, sendo definido que a data estipulada para entrega do documento 

pelos 28 Coredes será 15 de maio de 2018, dando assim tempo para a impressão do 

documento que será entregue aos Candidatos ao Governo do Estado, houve a concordância 

dos presentes para que  o Grupo de Trabalho já constituído para elaborar e propor uma  

regionalização das instâncias de governança formada pelos seguintes  Presidentes de Coredes  

Cintia Agostini (Codevat), Hugo Reginaldo Marques Chimenes (Fronteira Oeste) e 

Fernando Bernal (Jacuí Centro), terão a incumbência de propor para os membros da  

Assembleia Geral do Fórum no mês de maio de 2018  essa regionalização. Também ficou 

acordado que a Diretoria Executiva  solicitará uma posição oficial do Governo do Estado em 

relação à incorporação dos projetos priorizados pelas Regiões Funcionais no Planejamento 

Estratégico, que somam o valor de R$ 32 bilhões de reais; criação de um grupo de trabalho 

que fará a articulação junto ao Governo do Estado, e deputados  para incorporar a Carteira de 

Projetos Hierarquizadas pelas Funcionais  no Plano Plurianual -PPA do Estado, que tem no 

horizonte 2019-2022 após a apresentação do Plano de Trabalho sendo aprovado por todos os 

presentes, a presidente Munira solicitou que haja a manifestação dos colegas, assim solicitou a 

palavra o senhor Fioravante Batista Ballin, Vice-Presidente do Corede Noroeste Colonial, 

solicitando uma  moção de apoio para implantação do curso de Medicina na Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul-UNIJUÍ e também foi solicitado a URI 

Erechim, tal moção foi aprovada por unanimidade. Retomando a condução dos trabalhos a 

Presidente Munira, solicitou que os Coredes interessados em sediar o XXI Encontro Anual de 

Avaliação e Planejamento dos Coredes, se manifestassem, havendo interesse os seguintes 

Coredes: Sul, Celeiro e Paranhana e Encosta da Serra, por sugestão dos presentes a definição 

do local será na assembleia do mês de dezembro. Dando sequencia na condução dos 

trabalhos a Presidente informou que na segunda-feira dia 13 de novembro será enviada pela 

secretária operacional do Corede Vale do Rio Pardo Diana F. Anton, por e-mail o link para 

cadastramento dos Projetos do Planejamento Estratégico Regional no Banco de Projetos 

Públicos do Estado, esse banco de Projetos Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, tem 

como objetivo centralizar e qualificar o conteúdo de propostas e a metodologia utilizada para o 

encaminhamento de projetos de interesse público para financiamento junto aos Governos 

Estadual e Federal, bem como instituições de crédito, formando um portfólio estruturado de 

oportunidades futuras, com acompanhamento da situação dos projetos cadastrados. Dando 

sequencia foi solicitado aos presentes uma avaliação do XX Encontro Anual de Avaliação e 

Planejamento dos Coredes/RS, com as seguintes contribuições: se pense na ampliação dos 

dias do evento e com isso, maior tempo para os questionamentos; que a Carta de Santiago 

deverá ser entregue ao Governador do Estado e a Presidente da Assembleia Legislativa; que a 

confraternização no Encontro ocorra num almoço deixando reservado o turno da noite para um 

debate interno; garantir maior tempo para discussão da Consulta Popular: avaliação e análise; 

dar maior visibilidade aos projetos elencados nos Planejamentos Estratégicos Regionais 

articulando junto ao Governo do Estado sua priorização e realização; solicitar aos 

pesquisadores ligados a área do desenvolvimento regional uma avaliação do trabalho realizado 



pelo Fórum dos Coredes e com isso obter uma visão crítica e externa da academia para o 

Fórum e para a sociedade; necessidade de um olhar ético sobre a questão pública, 

considerando que não existe sociedade que vive sem o público; reforçar a importância da 

democracia participativa; qualificar os Conselhos Municipais de Desenvolvimento – COMUDES. 

Como encaminhamento a Presidente sugeriu que a Carta de Santiago seja elaborada a partir 

dos itens propostos no plano operacional para 2018, somado as diversas contribuições dadas 

pelo grupo, também ficou acordado que a Carta de Santiago será enviada junto com a pauta da 

assembleia do mês de dezembro. Por fim, a Presidente Munira manifestou a intenção da 

Diretoria Executiva, de ser propositiva nas assembleias mensais, sempre abertos à escuta e ao 

diálogo, e que as questões internas do Fórum sejam resolvidas nos bastidores. “Essa gestão 

vai trabalhar com o foco no coletivo, ou erram todos, ou acertam todos”, finalizou. E, para 

constar, lavrei a presente ata que será assinada pela secretária Cintia Agostini e pela 

Presidente do Fórum dos Coredes. 

 

 

 

                                                                                                                        

               Cintia Agostini                                                            Munira Medeiros Awad 

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

 

 

 

                                                                                          Santiago, 09 de novembro de 2017 


