
 
 

 
ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 
Data: 12/12/2019  
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 e qualificação dos eleitos: anexa à Ata 
 
 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala do 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, conforme convocação: 1. 
Comunicações da Diretoria; 2. Comunicações da Junta Eleitoral; 3. Debates sobre o processo eleitoral; 
4. Eleição de Membros para a Diretoria do Fórum dos Coredes-RS (Presidência, Vice-Presidência, 1o e 
2o Secretário, 1o e 2o Tesoureiro, seis nomes para o Conselho Fiscal, sendo três titulares e três 
suplentes e até cinco nomes para o Conselho Consultivo).  5. Posse dos eleitos para os cargos da 
Diretoria do Fórum dos Coredes-RS (Presidência, Vice-Presidência, 1o e 2o Secretário, 1o e 2o 
Tesoureiro, seis nomes para o Conselho Fiscal, sendo três titulares e três suplentes e até cinco nomes 
para o Conselho Consultivo).  6. Assuntos Gerais. Considerando o atraso de alguns Presidentes devido 
ao congestionamento, a Presidente Munira propôs aos presentes iniciar pelos Assuntos Gerais, tendo 
a concordância dos presentes. Assim, iniciou a reunião propondo uma avaliação do XXII Encontro Anual 
de Avaliação e Planejamento dos COREDES RS realizado em Uruguaiana, nos dias 28 de 29 de 
novembro: A Presidente Munira Awad elogiou o anfitrião do evento, Hildebrando Santos dos Santos 
que foi incansável organizando a infraestrutura para o Encontro. Elogiou o programa do evento, no 
entanto lamentou o fato de que, nos dias do evento, a Comissão organizadora não se fez presente, de 
forma a prejudicar algumas mesas de debate. Os presentes contribuíram com o debate sugerindo, para 
o próximo encontro: - Rever o período de realização visando ampliar o número de participantes; Rever 
as estratégias de definição do local de realização; A Comissão Organizadora deve responsabilizar-se 
pela programação e execução; Importância do envolvimento dos anfitriões do evento, à exemplo de 
Uruguaiana. Em seguida, a Presidente Munira manifestou-se informando que seria sua última fala, 
antes da eleição da próxima Diretoria: informou que está disponível o site do Fórum dos COREDEs e 
destacou a importância de atualizar as notícias; destacou a importância dos COREDEs repensarem sua 
composição visando integrar a sociedade em sua estrutura, bem como o papel dos COREDEs diante do 
novo contexto econômico e político estadual e federal e a necessidade de produzir o Regimento 
Interno; agradeceu a Presidência da Assembleia Legislativa por designar um interlocutor permanente 
ao Forum dos COREDEs, bem como a disponibilização de espaço para a secretaria executiva e reuniões; 
destacou o papel do Contabilista do Fórum dos COREDEs e que o saldo bancário atual é de R$ 
22.215,00; lembrou que a Diretoria entregou a SGGE uma nova metodologia de Consulta Popular 
sendo relevante articular, imediatamente, com o Governo as novas estratégias da Consulta Popular 



para 2020; destacou a importância de dialogar com os Líderes de Bancada sobre a distribuição dos 
valores das Emendas Parlamentares buscando beneficiar as prioridades dos PEDs; afirmou que a “Carta 
de Uruguaiana” será construída nos primeiros meses de 2020; destacou a importância de rever a 
regionalização das Coordenadorias Regionais; considerou a importância das Bancadas Gaúchas 
aprofundarem seu conhecimento sobre o PNDR4, observando-o para a tomada de decisões em favor 
do RS; por fim, destacou a possibilidade de implantação do Conselho Estadual de Desenvolvimento 
pelo Governo do Estado. Agradeceu sua Diretoria pelas atividades desenvolvidas na gestão; agradeceu 
a presença dos Coredeanos nas reuniões mensais, destacou as dificuldades de conduzir as atividades 
neste ano, inclusive pelas questões familiares e passou a palavra ao Presidente da Comissão Eleitoral 
para conduzir o ato da eleição para o biênio 2020/2021. Às 10h20min o Presidente da Comissão 
Eleitoral Paulo Roberto von Mengden informou que houve a inscrição de uma única nominata para a 
gestão 2020/2021. Fez a leitura do ofício de encaminhamento da nominata aos Presidentes dos 
COREDEs, por e-mail, no dia 03 de dezembro, conforme segue: “Of. Junta Eleitoral/Coredes/RS-
02/2019 Porto Alegre (RS), 03 de dezembro de 2019. Para: Presidente dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento – Coredes - Estado do Rio Grande do Sul. Prezados(as) Senhores(as): A Coordenação 
do Processo Eleitoral do Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande 
do Sul – Coredes-RS, exercida pela Junta Eleitoral, informa que recebeu a inscrição de uma única 
Chapa, agora denominada de Chapa 01, com a seguinte composição: Presidente: Roberto Luis Visoto,  
Presidente do Corede Alto Jacuí, Vice Presidente: Heitor Soares Leal Neto, Presidente do Corede Vale 
do Jaguari, 1o Secretária: Mônica Beatriz Mattia, pelo Corede Serra; 2o Secretária: Márcia Faccin, pelo 
Corede Médio Alto Uruguai; 1o Tesoureiro: Marcelo Terra Reis, pelo Corede Litoral Norte; 2o 
Tesoureiro: José Cláudio Lourega Reis, pelo Corede Missões; Conselho Fiscal: Membro: Heitor Álvaro 
Petry, pelo Corede vale do Rio Pardo; Membro: Vanice Helena A. de Matos, pelo Corede Fronteira 
Noroeste; Membro: Alzir Aluísio Bach, pelo Corede Vale do Caí; Suplente:Joel Alexandre Rubert, pelo 
Corede Rio da Várzea; Suplente: Nelson Rogério Dapper, pelo Corede Alto da Serra do Botucaraí; 
Suplente: Júlio César Souza Machado, pelo Corede Metropolitano Delta do Jacuí; Conselho Consultivo: 
Nelson José Thesing; Hildebrando Santos dos Santos; Ulisses Cecchin; Álvaro Werlang; Carlos Eugenio 
Azevedo dos Santos. Cumpridos os requisitos formais, a inscrição é homologada. O processo eleitoral 
prosseguirá no dia 12 de dezembro corrente, conforme convocação da Assembleia Geral. A Comissão: 
Paulo Roberto von Mengden; Ilton Nunes; Bruna Auler; Diana Filipina Anton.” Em seguida, consultou 
os presentes sobre a forma de votação: por unanimidade a escolha foi pela forma de aclamação. Assim, 
colocou a nominata em votação solicitando aos presentes manterem-se como estavam para aprovação 
da nominata, que foi eleita por aclamação e por unanimidade, e sua posse. De imediato, convidou o 
Presidente eleito Roberto Luís Visoto para ocupar a mesa principal o qual, de imediato, convidou a 
Diretoria Executiva para compor a mesa principal. O novo presidente saudou a Diretoria que encerra 
seu mandato, agradecendo e parabenizando pelo belo trabalho desenvolvido em prol do 
Desenvolvimento das Regiões do Estado do Rio Grande do Sul; agradeceu pelo apoio dos Coredes, 
através de seus Presidentes e Diretorias Regionais, na eleição da nova Diretoria do Fórum; agradeceu 
a Bruna pelo papel de secretariar o Fórum dos COREDES nos dois últimos anos; destacou que a nova 
gestão deseja atuar conforme as decisões do Fórum e o mais alinhada possível às proposições do 
Governo Estadual, primando sempre pela Democracia e Transparência; disse que considera relevante 
o fato dos COREDEs terem executado a Consulta Popular de 2019, apesar da redução do valor para R$ 
20 milhões, uma vez que a não realização colocaria em xeque a existência dos COREDEs, uma vez que 
são reconhecidos pela sociedade como executores da CP; destacou a importância de mudar a visão da 
sociedade sobre os COREDEs e que é preciso fazer muito mais cumprindo com seu papel no 
desenvolvimento regional; destacou  a necessidade de novas articulações junto aos Governos Federais, 
Estaduais e Municipais, visando que ocorra o entendimento do papel dos COREDEs no 
desenvolvimento regional; que é preciso avançar mais na relação político-partidário nos municípios, 
no estado e no país; garantiu que as reuniões serão mensais, tornado-as mais atrativas e com novo 
formato; que visitará os COREDEs ausentes buscando sua reinserção; que as reuniões não serão 
utilizadas para discutir somente a CP; da possibilidade de ampliar a relação com instituições 
representativas dos segmentos políticos e empresariais; da importância de manter o apoio das 



Universidades; da possibilidade de reativar as mesorregiões de desenvolvimento. Em seguida, deixou 
a palavra a disposição dos presentes para manifestações: O Heitor Petry informou que nesta manhã 
participou da reunião do FUNDOPEN representando o Forum dos COREDEs; Bruna Bloos, do 
DDR/SGGE, lembrou que a data final para apresentação dos projetos da CP 2019 e parte da CP 2018 é 
20 de dezembro. O vice-presidente eleito, Heitor Leal, saudou a Diretoria anterior e destacou a 
necessidade de aprofundar o diálogo com Deputados Estaduais e Federais reivindicando presença e 
cobrando ações em favor do desenvolvimento regional. O Presidente eleito Roberto Luís Visoto 
lembrou que em 09 de janeiro haverá a primeira reunião anual, na Assembleia Legislativa convidando 
a todos para estarem presentes. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o trabalho e lavrou-
se esta Ata, que será assinada por mim, Monica Beatriz Mattia, primeira secretária e pelo presidente 
eleito e empossado do Fórum dos Coredes, Roberto Luís Visoto. Porto Alegre - RS, doze de dezembro 
de dois mil e dezenove.  
 

 

 

Monica Beatriz Mattia      Roberto Luís Visoto 

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

 


