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Data: 11.01.2018
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 onze dias do mês de janeiro 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 de
Coredes, desejando um ótimo 2018, em seguida anunciou que a Assembleia seria gravada a
pedido do senhor Deputado João Reinelli do Partido Verde, após fez a leitura da pauta: 1)
comunicações; 2) aprovação da ata da Assembleia anterior; 3) Comissão de Atualização do
Estatuto do Fórum e Regimento Interno; 4) Deputado Estadual João Rainelli com a apresentação
do Projeto de lei que institui o programa Rio Grande Resiliente; 5) regras e calendário da CP
2018; 6) levantamento das pendências financeiras referente ao passivo; 7) assuntos gerais,
contemplando a consolidação das Agendas da Diretoria nas Funcionais. Conforme a pauta, 1) a
comunicação da diretoria foi a indicação do Professor Márcio Edmundo Kauer do CONSINOS
na representação do CONSUN da UERGS. 2) Aprovação da ata: apresentada a ata aos
membros dos Coredes, a mesma foi aprovada por unanimidade. 3) Dando sequência a pauta,
Paulo Roberto Mengden, (Corede Paranhama e Encosta da Costa da Serra), como parte da
comissão designada para atualização do Estatuto e Regimento do Fórum dos Coredes,
comunicou que elaborou um formulário para que todos possam dar sugestões sobre as
alterações do Estatuto, comentou também que após a atualização do Estatuto será elaborado e
fixado o regimento interno do Fórum, pensando em normativas que os Conselhos devem cumprir,
bem como contemplar ações de forma abrangente, para não restringir futuras condutas. 4) Após,
a Assembleia do Fórum, contou com a presença do Deputado João Reinelli e do Professor
Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, que buscam o apoio das entidades para tornar o tema
resiliência uma política pública no Rio Grande do Sul, criando a cultura do planejamento e da

implantação de ações de prevenção às crises e eventos climáticos. O deputado e o Professor
Luiz Carlos, diretor da escola de engenharia da UFRGS e do Centro de Pesquisas e Estudos
sobre Desastres (CEPED/RS), fizeram à apresentação sobre a importância que o tema da
resiliência tem atualmente em todo o planeta, e sobre a adoção de ações para preparar as
cidades, deixando este legado para as futuras gerações. O objetivo é criar comunidades
fortalecidas, que atuem de forma colaborativa, buscando alternativas para enfrentar os
problemas criados pelo homem, permitindo assim que à comunidade gaúcha se apropriem tanto
em conhecimento como de estratégias, para superar as adversidades e melhorando a qualidade
de vida da populações. Os comentários que seguiram foram receptivos ao tema: 1ª Secretária,
Cíntia Agostini parabenizou o Deputado pela iniciativa de abranger a população neste
importante tema e concluiu dizendo que os Coredes podem colaborar através de sugestões; Vice
Presidente do Fórum dos Coredes, Heitor Petry, reforçou que, com a falta de dinheiro no
Poder Público para projetos dessa importância, o deputado pode contar essencialmente com o
apoio da comunidade, com ações menores, porém efetivas, de conscientização; também nesta
mesma linha o 2º Secretário Leonardo Alvim Beroldt da Silva, corrobora dizendo que todos
devem trabalhar juntos, comunidade, poder público e academia, pensando em ações
organizadas para anos futuros, não tratando dos problemas momentaneamente, e para finalizar
a Presidente Munira Awad comunicou ao Deputado que o Fórum dos Coredes estará dando
todo seu apoio à esta caminhada de grande relevância, deixando os Conselhos a disposição. 5)
A Presidente Munira Awad, informou sobre a reunião ocorrida no dia 10 de janeiro do Grupo
de Trabalho da Consulta Popular 2018/2019. Para esta foram convidados à participar os
presidentes de Comudes, a comissão da Consulta Popular, diretoria do Fórum dos Coredes e
Coordenadores das Regiões Funcionais, porém conforme relato da Presidente, somente um
Comude esteve representado (da região funcional 02), desta forma se questionou a real
importância da presença dos Comudes e Coordenadores nestas reuniões, bem como a
participação nas demais assembleias e reuniões, embora não havendo uma definição clara por
parte da Assembleia sobre a participação ou não dos Comudes, ficou acertado que haverá uma
nova tentativa junto aos Coordenadores das Funcionais para que estes possam motivar a
participação de pelo menos um representante dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento –
COMUDEs nas reuniões do Grupo de Trabalho da Consulta Popular 2018/2019 participação dos
Comudes Seguindo, a 1ª Secretária, Cíntia Agostini, informou aos presentes que havia
inicialmente a proposta do interlocutor da SPGG ( Secretaria de Planejamento, Gestão e
Governança) senhor Theonas Baumhardt de realizar juntamente com a Diretoria do Fórum
reuniões prévias por funcionais para apresentar e promover um amplo debate sobre a
metodologia da Consulta, essas agendas foram sugeridas em função de questionamentos em
processos anteriores realizadas pela Coordenação da Consulta do estado, que não havia a
participação da sociedade civil organizada na construção metodológica da Consulta Popular,
para essa pauta os presentes na reunião foram unânimes em afirmar que por ser um período
de férias , seria impossível reunir os integrantes dos conselhos dos Coredes neste período , e
ainda a dificuldade de deslocamento em função do orçamento para estes dois primeiros meses
em especial da Diretoria do Fórum.
Para suprir essa falta de discussão prévia metodológica, foi sugerido a elaboração de um
questionário eletrônico, que seria enviado a todos os membros dos Coredes, assim seria

garantido a participação dos Conselhos na metodologia da Consulta Popular; a segunda questão
apontada é a utilização integral do Planejamento Estratégico dos Coredes como instrumento
para conduzir os projetos a serem votados na Consulta Popular de 2018, ficando a sugestão dos
representantes do Fórum que em casos especiais poderá ocorrer a flexibilização do plano
estratégico desde que devidamente justificado. O Caderno de Diretrizes do Planejamento será
feito integral e completo, de todos os programas do Estado. Novamente de forma unânime, todos
os membros que prestaram sua opinião, optaram por manter o PED (Planejamento Estratégico
de Desenvolvimento dos Coredes) como base para nortear os projetos que irão a votação na
Consulta Popular; o terceiro ponto de pauta foi a possibilidade de utilizar parte do valor da
Consulta Popular, no custeio de serviços, como exames e consultas na área da saúde ou
continuar mantendo valor integral para projetos de desenvolvimento regional, apesar de
contemplar serviços de saúde, educação e segurança. Também de forma unânime, os membros
dos Coredes não concordam com a inclusão de custeio na Consulta Popular e sugerem fixar
percentuais para a divisão dos recursos para serviços de saúde, educação e segurança e
projetos de desenvolvimento regional. Esse tema novamente será discutido entre os membros
dos Coredes, para então definir uma metodologia para todas as regiões, sobre esse tema houve
a manifestação de: Paulo Roberto Mengden, (Corede Paranhama e Encosta da Costa da
Serra), Gabriel Graboswuski (Corede Vale do Rio dos Sinos), Cíntia Agostini (Vale do
Taquari), Hildebrando Santos dos Santos (Corede Fronteira Oeste). Alessandro Dalla Santa
(Corede Campos de Cima da Serra), Hugo Reginaldo Marques Chimenes (Corede Fronteira
Oeste), Lia Quintana (Corede Campanha), Joel Alexandre Rubert (Corede Rio da Varzea) e
Munira Awad (Corede Produção e Presidente do Fórum dos Coredes). Após as manifestações
dos membros, a 1ª Secretária Cíntia Agostini lembrou que os assuntos abordados e decididos
na Assembleia referente a Consulta Popular serão informados nas reuniões que ocorrem no dia
07/02/2018 para abordagem da metodologia a ser utilizada na CP e no dia 07/03/2018 com o
fechamento das ações e articulações. 6) Dando sequência, a Presidente Munira Awad relatou
outras questões abordadas na reunião com Teonas Baumhardt, a contratação de um Secretário
Executivo, para auxiliar nas demandas; atualização e organização da planilha dos pagamentos
da Consulta Popular de 2015/2016 e 2016/2017, planilha esta que a SPGG estará
disponibilizando para os Coredes nos próximos dias, para que se possa controlar os pagamentos
liquidados ou os projetos que não serão atendidos por falta de documentação. Todos os projetos
liquidados têm o compromisso do governo de Estado que serão pagos no exercício de 2018, não
há data definida, mas ocorrerá dentro de um calendário breve de pagamento, de acordo com o
senhor Teonas Baumhardt.
Somente alguns projetos não foram atendidos por falta de
documentação da parte das entidades envolvidas. Ainda, sobre passivos anteriores, ficou
acordado com o Estado que os Coredes farão o levantamento dos passivos dos últimos anos
(2007 até 2016) para que se possa ter o valor devido por região e negociar com o Estado as
referidas pendências. Será oficiado a todos os Coredes para que façam esse levantamento em
60 dias. 7) Assuntos gerais: a) informado a todos que foi oficiado a SPGG solicitando
postergação do prazo em 90 dias para o cadastro de projetos no Banco de Projetos do Estado.
b) informado a todos que, conforme definição da última assembleia, foi marcada reunião com a
Corsan, para tratar do tema saneamento. Todos os presidentes serão convidados a participar da
referida reunião que ocorre no dia 18 de janeiro e para qual será oficiado a intenção dos Coredes
que a Corsan amplie sua atuação e planejamento do saneamento do Estado do RS. c) participou

da Assembleia o senhor Eduardo, membro da SPGG, responsável pelo recebimento e
cumprimento da prestação de contas de todos os Coredes. Este relatou fatos ocorridos nas
prestações de contas já feitas e alertou sobre os prazos, Eduardo pediu que todos revisassem
suas prestações bem como as notas fiscais emitidas nos estabelecimentos, para que a
comprovação do gasto seja efetiva, sendo que necessário que a nota fiscal, contenha: Nome do
Corede, CNPJ, descrição do serviço ou produto, quantidade e valor, caso contrário a prestação
será glosada. Ele ainda lembrou que não são admitidas notas ou recibos referentes a produtos
farmacêuticos, bebidas alcoólicas, entre outras coisas. O senhor Eduardo informou ainda, que
para a Consulta Popular de 2018/2019 haverá a disponibilização do Portal da Transparência,
onde cada Corede irá lançar as notas fiscais e recibos imediatamente após o consumo, sendo
um sistema mais eficiente para o controle, podendo invalidar a nota caso não seja apresentado
o CNPJ correto ou inexistente. Este sistema será utilizado também para a prestação de contas
da manutenção do próximo ano (2019), Eduardo complementou a informação dizendo que será
ofertado um treinamento para os coredianos para a correta utilização do novo sistema. Por fim,
apresentou orientação da Cage para implementar nova tabela de controle de gastos com
combustível. Todas as prestações de contas a partir de agora terão que se utilizar desta tabela
de combustíveis. Em continuidade, a Presidente Munira Awad e a 1ª Secretária, Cíntia
Agostini ressaltaram a importância na transparência da prestação de contas, pois todos os
presidentes e membros dos Conselhos lutam pelo desenvolvimento regional, e, em vista disso,
é necessário que somente contas justificadas sejam reembolsadas, com valor destinado para os
Coredes; Lia Quintana (Corede Campanha), acrescenta que poderia se criar um manual de
boas práticas na prestação de contas, para ajudar com informações básicas, de como fazer, qual
o procedimento e o que contempla o reembolso do valor; concordando com a sugestão de Lia,
Alessandro Dalla Santa (Corede Campos de Cima da Serra) também acrescentou que notas
fiscais sem fundamento não deveriam ser aceitas, como notas de bebidas alcoólicas e produtos
farmacêuticos; a Presidente Munira Awad, relatou que se sente constrangida com a
apresentação que notas fiscais com estes produtos tenham sido apresentadas como justificativa
de valor na prestação de contas de determinadas regiões, mas que prefere preservar o nome do
Corede, para evitar qualquer equívoco nas informações. Nelson sugeriu que a tabela que deverá
ser utilizada para controle de gastos com combustível, deva levar em conta as diferentes
realidades/localidades, em consideração que alguns presidentes dos Coredes estão em área
urbana com estradas asfaltadas, já outros em áreas onde as estradas estão em más condições.
A Presidente Munira Awad irá avaliar esta situação, bem como solicitar a determinação dos
valores por consumo, (patamar utilizado pelos presidentes ou representantes, para distinguir
valores altos ou baixos de uma mesma despesa). d) por fim, a Presidente Munira Awad,
solicitou aos membros dos Coredes que nos informem por e-mail até duas opções de datas
para que a Diretoria organiza um cronograma das reuniões que serão realizadas nas funcionais,
no período de março à junho: participaram desta reunião representantes da Diretoria do Fórum
dos Coredes, os Coordenador das Funcionais,as Instituições parceiras, Comudes e membros
dos Coredes. Não houve manifestação dos presentes, então a Presidente Munira Awad
solicitou que seja encaminhado para o e-mail do Fórum dos Coredes sugestões de datas, até a
próxima Assembleia, caso os Coredes não se manifestem, estes agendamentos serão feitos pela
diretoria e informados na próxima Assembleia, do dia 08 de fevereiro de 2018. 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, 11 de janeiro de 2018.

Cíntia Agostini
1° Secretária do Fórum dos Coredes/RS

Munira Medeiros Awad
Presidente do Fórum dos Coredes /RS

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2018.

