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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Data: 11.07.2019 

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 onze dias do mês de julho 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:              
Foi tratado junto ao item assuntos gerais ao final da assembléia. 2) Aprovação da ata de                
junho: a ata foi aprovada por todos os presentes sem ressalvas. 3) Presença do Presidente               
da Emater-RS, Geraldo Sandri: o Presidente da Emater iniciou sua fala salientando a parceira              
com as regiões e municípios, reforçou que devem haver recursos da Consulta Popular para a               
agricultura familiar e que a implementação das políticas de Estado sempre se dão nos              
municípios e que a Emater é parceira de todos. Sandri destacou o planejamento estratégico,              
evidenciando que este deve promover o desenvolvimento no Estado, também falou que os             
Coredes não devem abrir mão de recursos, venha este de onde vier. Por fim, o mesmo colocou                 
a Emater a disposição para contribuir com o desenvolvimento das regiões, já que existe Emater               
em todos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Cláudio Reis (Corede Missões), Heitor               
Leal (Corede Vale do Jaquari), Adalécio (Corede Campos de Cima da Serra) e o senhor Paulo                
Borges parabenizaram a vinda do senhor Sandri à Assembléia dos Coredes, principalmente             
em momento de dificuldade como este, todos salientaram também a importância da            
participação da Emater nas regiões já está auxilia na relação com os municípios. Munira              
finalizou a participação com agradecimento especial, colocando o Fórum dos Coredes a            
disposição da Emater. 4) Apresentação da Redesimples, por Cláudia Cittolin do Sebrae            
RS: no Estado do RS foi criado o Conselho de desburocratização e uma das ações deste é a                  
meta de que todos os municípios do RS participem da Redesimples. O objetivo do Sebrae é                
que os Coredes possam contribuir que a RedeSimples seja implementada em todo os             
municípios. Este é um sistema gratuito e que os municípios podem implementar para facilitar e               
agilizar novos empreendimentos. 5) Consulta Popular: A Presidente do Fórum dos Coredes,            



Munira Awad propôs reaproximação com o governo e questiona se serão aceitos 20 milhões de               
reais para Consulta Popular (CP). Fernando Bernal (Corede Jacuí Centro) sugeriu que seja             
discutido questões metodológicas sobre a Consulta Popular, em formato propositivo; Roberto           
Visoto (Corede Alto Jacuí) concordou com a proposição dos 20 milhões para a CP, mas               
reforçou que o governo precisa retornar sobre o valor não pago, equivalente a 30 milhões de                
reais, referente a última consulta popular (2018/2019); Cláudio Reis (Corede Missões) se            
mostrou favorável a realização da CP com o recurso de 20 milhões, mas com outra               
metodologia da apresentada pelo governo; Leonardo Beroldt (Corede Hortênsias) salientou que           
sendo mantidos os 20 milhões a assembléia irá reiterar projetos de 2019, desta forma seria               
ideal tentar negociar com o governo, pagamento de ao menos 10 milhões de reais do saldo de                 
2018; Idioney Vieira (Corede Alto da Serra do Botucaraí), aprovou a utilização dos 20 milhões,               
desde que a CP seja executada com metodologia alternativa, também salientou que todos             
devem ter consciência que os recursos previstos em 20 milhões são somente para os              
chamados projetos de desenvolvimento, sendo que os serviços públicos não serão           
contemplados nesta CP; Álvaro Werlang (Corede Centro Sul) se mostrou favorável a utilização             
do recurso com metodologia alterada; Heitor Leal (Corede Jaguari) também se mostrou            
favorável a utilização do recurso; Mônica Mattia (Corede Serra) informou que fará a CP com               
recurso de 20 milhões; Regina Helena Santarém Hernandes (Corede Central) comunicou o            
descontentamento do seu Corede com a falta autonomia na realização do processo da CP.              
Aceita realizar a CP com o valor indicado, mas que deveria se pensar em nova metodologia,                
Regina salientou também que os 30 milhões referente a CP passada deveriam ser pagos;              
Adalécio Kovaleski (Corede Campos de Cima da Serra) informou que executará a CP com 20               
milhões; Ronaldo Maciel (Corede Sul) ressaltou que não se deve abrir mão dos 30 milhões               
referente a CP passada e indicou realizar a CP com os 20 milhões indicados; Júlio Brancher                
(Corede Metropolitano) ressaltou que é inviável a realização da CP nestas condições; Cíntia             
Agostini (Codevat), Carlos Hass (Corede Sinos) e Heitor Petry (Corede Vale do Rio Pardo)              
concordaram com a utilização dos 20 milhões, com alteração da metodologia. Assim, dois             
Coredes indicaram não fazer a CP com os 20 milhões propostos; um Corede indicou que faria                
com os 20 milhões, no entanto, reiterando os projetos de 2018/2019, 3 Coredes concordam              
com a CP com qualquer metodologia e 20 Coredes concordam em fazer a CP com 20 milhões                 
de reais, no entanto, indicam que deva ser trabalhada outra metodologia. Após as demais              
manifestações acerca do processo, os representantes da diretoria que estarão na reunião com             
o grupo do Estado na tarde do mesmo dia desta reunião levarão as seguintes decisões do                
colegiado: esta deve ser uma CP considerada excepcional; a maioria dos Coredes indica que              
quer realização a consulta com os 20 milhões; que o governo deve estar representado em               
todas as Audiências Públicas Regionais; eliminação do ponto de corte de 6% dos eleitores              
indicado na Lei de 1998; que a divisão dos 20 milhões seja linear entre as regiões; que deverão                  
constar na cédula de 3 a 5 projetos e aprovar de 1 a 3 projetos, de acordo com as decisões                    
regionais; e, que os cadernos de diretrizes devam ser reestruturados conforme os planos             
estratégicos regionais. b) A Presidente Munira relatou que esteve em reunião com o Deputado              
Mateus Vesp (PSDB) e que na reunião do turno da tarde ele irá participar, juntamente com a                 
diretoria do Fórum, com a SGGE. 6) Apresentação do site do Fórum dos Coredes: ficou               
decidido que a apresentação irá ocorrer na próxima Assembléia. 7) Comunicações e            
Assuntos Gerais: a) A Presidente Munira informou a todos que a ela e o senhor Idioney                



estiveram presentes na posse da nova diretoria da Famurs. Munira salientou também que a              
Famurs se mostrou parceira dos Coredes. b) Munira também relatou que o senhor Luiz              
Noronha, Diretor de planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul            
(BRDE) está encerrando o relatório dos processos de acompanhamento do planejamento dos            
Coredes encaminhado pelo Banco no ano de 2018. Ainda, demonstrou preocupação que            
alguns projetos e planejamentos estão distantes dos proposto pelo Governo para os projetos             
de desenvolvimento. c) Lia Maria Herze Quintana (Corede Campanha) sugeriu que os Coredes             
devem fazer parte do Cresce RS, grupo formado pela Assembleia Legislativa do Estado e que               
possui participação de várias entidades estaduais. d) Munira informou que na tarde do corrente              
dia, o Secretário Luís da Cunha Lamb irá receber a diretoria do Fórum para tratar do tema                 
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, onze de julho de dois mil e dezenove.  

 

                      Cíntia Agostini                                                        Munira Medeiros Awad 

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

 

 

 

  

https://br.linkedin.com/in/luiz-noronha-11b39a163
https://br.linkedin.com/in/luiz-noronha-11b39a163
http://www.brde.com.br/noticia/brde-e-destaque-no-seminario-de-sustentabilidade-do-lide/noronha/

