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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 08.02.2018 

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: anexa a ata 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Espaço do  
Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS, 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 
dos Coredes, após fez a leitura da pauta: 1) Comunicações; 2) Aprovação da ata da Assembleia 
anterior; 3) Apresentação do Plano de Trabalho de Formação Continuada aos Professores da 
Rede Pública de Ensino; 4) Presidente da Corsan, apresentara o PPP (Parceira Público Privado) 
e a possibilidade de ampliação desse projeto as regiões funcionais; 5) Metodologia da Consulta 
Popular 2018/2019; 6) Instrução normativa da CAGE em relação à Prestação de Contas; 7) 
Assuntos Gerais: Consolidação das Agendas da Diretoria nas Funcionais. Conforme a pauta. 1) 
Não houveram comunicações da Diretoria. 2) Aprovação da ata: a referida ata que foi 
previamente enviada a todos por e-mail. Após alterações sugeridas pelos membros presentes, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. 3) Apresentação do professor e presidente do Corede 
Vale do Rio dos Sinos, Gabriel Grabowski, trazendo o desfecho do plano de trabalho de 
formação continuada aos professores da rede pública de ensino, aprovado na Consulta Popular 
do ano de 2016. Relatou as inúmeras reuniões com a Secretaria de Educação do RS, muitas 
vezes com participação de demais membros dos Coredes para que se obtivesse sucesso na 
concepção desta formação para os professores, sendo o total de recursos disponibilizado para 
formação continuada destes, R$ 2.274.511,83, valor distribuído entre diversas Universidades do 
Rio Grande do Sul: UNICRUZ, URCAMP, FEEVALE, UNISINOS, URI, UNIJUÍ, UPF, LA SALLE, 
UNIVATES, UNISC e UNIFRA; Gabriel Grabowski, ressalta que algumas providências ainda 
precisam ser tomadas para que se possa colocar em prática este plano de ação, como: setores 
administrativos, elaboração do material didático, contratação de especialistas em 



videoconferências, divulgação dos cursos, contratação de terceiros, entre outras coisas; a 
Presidente Munira agradeceu ao presidente Gabriel pelo empenho e dedicação em dar 
andamento neste projeto de grande importância para todos. 4) O item de pauta “Participação do 
Presidente da Corsan”, não foi cumprido pois o presidente da Corsan não pode comparecer à 
Assembleia, avisando somente na véspera da reunião sobre sua impossibilidade de estar na 
reunião. O presidente Roberto Luís Visoto (presidente do Corede Alto Jacuí) manifestou seu 
desejo em oficializar a insatisfação em relação ao tratamento da Corsan para com o Fórum dos 
Coredes, pois os assuntos a serem debatidos são de suma importância para todos e em duas 
reuniões organizadas com antecedência, o presidente não pode estar presente. Ainda, na 
Assembleia não se pode contar com um substituto para discutir as demandas e levar a todos 
membros da Corsan, posteriormente; a presidente Munira Medeiros Awad concordou com a 
manifestação. 5) Metodologia da Consulta Popular 2018/2019:  a) Senhor Teonas Baumhardt 
(Coordenador da Consulta Popular), salientou que a preocupação da gestão atual, sempre foi 
garantir a efetiva liquidação dos pagamentos referentes a consulta Popular; b) garantiu que após 
a semana do carnaval seria realizada reunião com as secretarias para firmar as diretrizes e que 
o convite para participação seria direcionado a diretoria do Fórum dos Coredes; c) Senhor 
Teonas Baumhardt, sugeriu que o PED fosse revisado, afim de incluir novos projetos, para 
garantir que na votação da consulta popular de 2018, os projetos votados estejam previstos no 
PED, isto deve ser feito antes de deflagrar a Consulta Popular; d) também relatou a pesquisa 
que deve ser  enviada na primeira semana de março, constituindo parte da metodologia da 
Consulta Popular, elaborada em conjunto com a diretoria, esta pesquisa via google docs, servirá 
como base norteadora, para se ter conhecimento do que as regiões entendem por Consulta 
Popular, em caso negativo, quer dizer que se deva repensar as ações, além disso Teonas 
sugeriu incluir nova pergunta na pesquisa: “Você conhece o PED?” e) em discussão sobre o 
valor disponibilizado para a CP 2018/2019, considerando a hipótese de ultrapassar o valor de 60 
milhões, o valor “excedente” poderia ser utilizado na quitação total dos passivos, proposta que 
após conversa com todos membros presentes na Assembleia foi negada, serão aceitos os 
valores excedentes como pagamento da primeira parcela referente aos passivos; f) por fim, 
Teonas solicitou que seja encaminhado via ofício nome de dois titulares e dois suplentes para 
compor a comissão estadual da Consulta Popular, no momento a 1° Secretária Cíntia Agostini 
sugeriu que sejam membros, a Presidente Munira Awad e o Vice-Presidente Heitor Petry, os 
outros dois serão indicados pelo conjunto dos Coredes posteriormente. 6) Instrução normativa 
da CAGE em relação à Prestação de Contas: a presidente relatou que a diretoria do Fórum 
esteve presente no dia anterior, em reunião com os técnicos da CAGE, para entender melhor o 
funcionamento da prestação de contas; a) a utilização da planilha de controle de combustível, 
conforme os técnicos, será uma forma de auxiliar no controle da quilometragem percorrida e das 
viagens dos membros dos COREDES. Essa metodologia não prevê valor por quilômetro rodado, 
no entanto, após debate entre os membros presentes, do Fórum, sugeriu-se um estudo junto à 
Secretária de Planejamento Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul para 
avaliação da possibilidade dos convênios preverem a utilização da metodologia de pagamento 
por quilômetro rodado. Além disso, com a utilização da planilha será mais fácil prever os gastos 
com combustível, periculosidade de estar na estrada com seu próprio veículo, desgastes de 
pneus e demais gastos com o veículo, os técnicos também discorreram sobre realizar os 
abastecimentos nos lugares onde ocorrem as reuniões, para comprovação de deslocamento 



quando necessário; b) outra questão levantada, foi o valor destinado a alimentação, afinal os 
membros dos COREDES não tem um valor considerado médio, para que assim se evite 
apontamentos nas prestações de contas, os técnicos informaram que não existe este valor, 
porém a média feita por demais instituições é de R$ 34,00/35,00, quando o valor se exceder 
muito disto, pode-se apresentar, junto a nota fiscal, uma foto do evento, convite  ou convocação 
como forma de justificativa; c) os técnicos também ressaltaram a importância de sempre colocar 
o nome do COREDE com o respectivo CNPJ, descrever o consumo pois todas estas informações 
ficam disponíveis para todos, desta forma é importante que sejam informações verídicas e 
corretas. 7) Assuntos Gerais: Após, a Assembleia contou com a presença do senhor Eduardo 
Dias (responsável pela prestação de contas da Secretária de Planejamento, Governança e 
Gestão), comunicou que a) todas as 25 prestação de contas da manutenção apresentadas até o 
momento obtiveram aprovação; b) ainda não foi liberado recurso para o ano de 2018 pois o 
orçamento de 2018 não foi aberto e ainda há alguns planos de trabalhos não entregues. A 
Presidente Munira Awad, mostrou o esboço elaborado para as reuniões nas funcionais, 
sugerindo que ocorram no primeiro semestre de 2018. Após a apresentação do esboço, Roberto 
Luís Vistoto (presidente do Corede Alto Jacuí) manifestou que conforme data sugerida para a 
funcional 08, estaria de acordo, sugerindo que se faça reunião almoço com a diretoria e após 
uma reunião aberta para participação dos Comudes de entidades envolvidas, sugestão que 
demais presentes optaram por ser a melhor. A Presidente Presidente Munira Awad informou 
que para as funcionais que não se manifestaram, façam os informes via e-mail, caso contrario 
as datas sugeridas serão efetivadas e reuniões agendadas. Após o Secretário Executivo Julio 
Cesar Brancher (Credenor) informou que será o coordenador da funcional 9. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente deu por encerrado o trabalho, e, para constar, esta ata será 
assinada pela 1° Secretária, Cíntia Agostini e pela Presidente do Fórum dos Coredes, Munira 
Awad. Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2018.  

 

 

 

               Cíntia Agostini                                                               Munira Medeiros Awad 

1° Secretária do Fórum dos Coredes/RS                  Presidente do Fórum dos Coredes /RS 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2018. 


