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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Data: 08.08.2019 
Horário: 9h às 12h 
Local: Sala Salzano, da Assembleia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS 
Presidente do COREDES-RS: Munira Medeiros Awad 
Lista de Presença: anexa à Ata 
 
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala                   
Salzano 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: A Presidente do Fórum dos Coredes salientou             
seu desconforto com a sala disponibilizada para as reuniões do Fórum dos Coredes,             
assim como a posição da Assembleia Legislativa, Munira salientou que marcará uma            
conversa o quanto antes para resolver esta questão. Munira informou que líderes de             
bancada irão receber a diretoria do Fórum dos Coredes, a data será informada em              
seguida, esta conversa somente será possível pois há alguns dias foi encaminhado            
ofício com a solicitação. 2) Participação do Secretário Cláudio Gastal da SGGE -             
Consulta Popular 2019/2020: Gastal informou que após o evento Descomplica, que           
ocorre hoje na parte da manhã o Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul,                
Eduardo Leite, irá receber a diretoria do Fórum dos Coredes. Gastal também            
agradeceu todo o debate feito para que ocorra a Consulta Popular (CP) de 2019,              
Gastal informou ainda que a maior parte dos Conselhos de Desenvolvimento já            
enviaram os projetos prioritários de acordo com o caderno de diretrizes, o Secretário             
também informou que foi liberado o recurso referente a manutenção para os Coredes.             
3) Participação da Famurs: a participação foi transferida para a próxima Assembleia            
Geral Ordinária. 4) Assuntos Gerais: a) Consulta Popular: Bruna Boss (Secretaria de            
Governança e Gestão Estratégica - SGGE) informou que dois Coredes ainda não             
enviaram o seus projetos prioritários, Corede do Vale do Caí e Corede Metropolitano,             
tanto o Presidente do Vale do Caí como o Corede Metropolitano informaram que os              



projetos devem ser seguidos via Caderno de diretrizes. Cíntia Agostini (Codevat),           
informou que durante a Assembleia regional que ocorreu em Lajeado e outra em Santa              
Cruz do Sul, o Deputado Edson Brum (Movimento Democrático Brasileiro - MDB)            
salientou que ele e outros deputados do mesmo partido irão encaminhar pedido oficial             
para que na próxima Consulta Popular se tenha disponível 80 milhões de reais. b)              
Assembleias regionais da CP: Cíntia Agostini (Codevat), sugeriu que fosse relatado           
como os Coredes estão pensando e como está se construindo as assembléias nas             
regiões, referente aos projetos, Cíntia relatou que de acordo com o Departamento de             
Desenvolvimento Regional - DDR e levando em conta a exclusão dos projetos de             
Educação, Saúde e Segurança, foram elencados 8 possíveis projetos para votação no            
Corede Vale do Taquari, o Corede excluiu projetos por motivos como: valor maior ao              
que será disponibilizado por Corede, valor muito menor do que o disponibilizado            
(levando em conta a junção de dois ou três projetos ou produtos da mesma área)               
outros porque só poderiam ser executados em outro momento, Cíntia também           
informou que fará uma assembleia microrregional e em seguida uma assembleia           
ampliada para votação dos 3 projetos elencados pela população anteriormente, dos 3,            
somente 1 (com maior número de votos) receberá o recurso da Consulta Popular.             
Mônica Mattia (Corede Serra), salientou que entendeu que o processo da Consulta            
Popular foi rápido, mas sentiu falta de formalização nas informações para todos os             
membros do Conselho, sobre a assembleia da consulta popular do Corede Serra,            
foram escolhidos 9 projetos, 5 projetos aprovados pela assembleia, serão votados na            
assembleia ampliada 3 projetos e um será escolhido por maior votação, este que terá              
aplicação do recurso. c) Aprovação da ata de Julho: ata foi aprovada por todos. d)               
Assembléia Geral Ordinária: Heitor Petry (Corede Vale do Rio Pardo) salientou que a             
próxima AGO, que ocorre no mês de setembro, será realizada em Santa Cruz do Sul,               
durante o IX Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional que acontecerá          
na UNISC nos dias 11, 12 e 13/09/2019 . e) Secretário Lamb: Munira salientou que no                
decorrer da próxima semana, será enviado um ofício para o Secretário Lamb, para             
tratar do Inova RS. 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, oito de              
agosto de dois mil e dezenove.  

 

                      Cíntia Agostini                                              Munira Medeiros Awad 

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

 
 
 


