
MEMORIA DA REUNIÃO

Data: 28 de março de 2011.
Local: SEPLAG
Município: Porto Alegre.
Órgão: Departamento Participação Cidadã.

Histórico:

Reunião da Comissão do  Fórum dos  COREDES instituída  para  ajudar  a  planejar  a 
execução do passivo das demandas eleitas nas Consultas Populares até 2010.
Comissão: Hugo Chimenes, Selmira Fehrenbach, João Machado e Sérgio de Moraes.

a) A comissão solicitou:
o Que o governo mantenha reunião periódica com a Comissão;
o Atualização do site da Consulta Popular;
o Liberação de senha para o acesso aos dados de cada região, afim de que seja 

feito  o  acompanhamento  por  cada  COREDE  da  execução  dos  projetos  da 
consulta Popular ;

o Seja estipulada uma cota financeira para atender o Passivo da Consulta Popular;
o Levantamento do que foi atendido da 4ª parcela do acordo de 190 milhões.
o Abrir o Orçamento de 2011, para que sejam apresentados os Projetos;
o Que na  LDO/2012,  sejam mantidos  os  artigos  8º  e  20º,  sobre  a  Reserva  de 

Contingência para casos especiais;
o Que sejam re-empenhados todos os valores de resto a pagar e estornos ocorridos 

no final do exercício;
o Que sejam checados os valores do passivo. O Valor apresentado pela Comissão 

é  de  R$  476  milhões.  O  Objetivo  é  fazer  um  pente  fino,  elencando  o  que 
realmente não foi atendido;

b) Foi entregue documentos sobre o passivo dos seguintes COREDES:
o COREDE Fronteira;
o COREDE Vale do Caí;
o COREDE Zona Sul;
o COREDE Campanha;
o ....
o ....

O representante da Secretaria, Senhor Nelson Kuni Agradeceu a participação da 
Comissão, e em nome do Governo disse:

o É objetivo do Governo manter reuniões periódicas com a Comissão. Além disso, 
participar das reuniões do Fórum.

o Que o site da Consulta Popular estará dentro da SEPLAG – Departamento de 
Participação Cidadã;

 Ainda, garantiu que o site “será melhorado”



o Quanto  às  senhas  será  avaliado  de  que  forma  a  Secretária  irá  trabalhar. 
Certamente serão liberadas senhas novas;

o O  Governo  estuda  valores  que  estejam  dentro  das  condições  financeiras  da 
Fazenda  para  apresentar  ao  Fórum.  Em valores  extra-oficiais  é  possível  que 
chegue a 1 milhão de reais 

o Comprometeu-se em fazer o levantamento do que foi atendido da quarta parcela 
do acordo do Governo anterior. Só não informou em quanto tempo.

o Quanto ao que se refere aos artigos da LDO, disse que fará o encaminhamento 
da reivindicação. O assunto é técnico/jurídico. Mas que os artigos são importantes 
e certamente facilitará ao próprio governo no decorrer do mandato.

o Quanto ao Orçamento de 2011,  as regiões já  podem ir  trabalhando nos seus 
projetos. Isso da um ganho de tempo para a execução.

o O governo já tem o valor dos restos a pagar e dos estornados. É de  51 e 24 
milhões – respectivamente, isso da um total de aproximadamente 75 milhões.

 É possível que seja re-empenhados logo. “O Governo quer re-empenhar  
TUDO”.

 Só que o governo quer ver “de onde tirar do orçamento”
 Afirmou que o governo está checando tudo. Quer estar situado

o AFIRMOU  :  O Governo irá cumprir aquilo aprovado na Consulta Popular de  
2010, orçamento de 2011. R$ 165 milhões, mais os 75 milhões do que será  
re-empenhado.

o Quanto  ao Passivo,  disse  que  o  montante  levantado  pelo  Governo  é  de  380 
milhões. Mas que é importante ver que os COREDES tem valores somados.

 Não deixou de lembrar que existem coisas acima de 5 anos.   Prescritos  .  
 Enfatizou que muitos projetos e/ou programas já podem ter sido atendidos   

com outros recursos. Será necessário avaliar e ao mesmo tempo baixar do  
passivo da Consulta Popular.

o Informou que nos meses de abril e maio, o governo estará pagando algo entre 24 
a 30 milhões de reais referente a projetos e convênios da Consulta Popular. É um 
valor significativo. Baixará em muito o passivo.

o IMPORTANTE: Disse que não adianta ficarmos olhando para traz, rediscutindo  
coisas pequenas. “”TEMOS QUE OLHAR PRA FRENTE””

Pediu que fosse enviado para a Secretaria:
 O planejamento Estratégico de cada Região;
 A documentação dos COREDES para que seja efetivado convênio do repasso do 

Duodécimo;
 levantamento do passivo por COREDE;

Próxima reunião com a SEPLAG:
11 de maio de 2011 – 14 horas

Sérgio de Moraes
Secretário da reunião.


