
ATA

 REUNIÃO DA DIRETORIA

Data: 13.12.2017

Horário: 14:45 ás 17:00 horas

Local:  Espaço do  Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS

Presidente do COREDES-RS:  Munira Medeiros Awad

Lista de Presença  Anexada a esta Ata

Aos nove treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e 

quarenta e cinco minutos, no Espaço do  Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do 

Estado, Porto Alegre/RS, realizou-se a Reunião da Diretoria do Fórum dos Coredes,  sob a 

coordenação da Presidente Munira Medeiros Awad, que ao iniciar os trabalhos afirmou que o 

Conselho dos Coredes tem perdido força considerando as ações ao longo dos últimos anos. A 

Presidente Munira com o apoio dos demais membros da diretoria, destacou algumas medidas 

possíveis para serem tomadas, como: maior atuação propositiva e maior visibilidade; expandir 

o campo de atuação, para não restringir-se somente a Consulta Popular; buscar uma atuação 

efetiva  junto  a  comunidade;  antes  da  capacitação  em  julho,  planejar  açãos  junto  aos 

COMUDES, pensando em profissionais capacitados de fora da instituição e não membros dos 

coredes,  para  que  assim  se  tenha  maior visibilidade  dos  desafios  a  serem  enfrentados, 

garantindo o resgate da essência dos Comudes,  pensando em um Planejamento Estratégico 

para o os coredeanos e também Comudes. Seguindo com a reunião, a 1° secretária,  Cíntia 
Agostini, traz para reflexão a questão de como o Fórum se vê e é visto? E complementa que a 

diretoria e demias integrantes devem saber identificar tais pontos além e ter conhecimeto sobre 

Inovação  Social  e  o  Impacto  que  isto  traz,  sugere  então  a  vinda  do  palestrante:  Marco 
Cetollin, para uma abordagem crítica enão violenta sobre Inovação Social, lincada a parques 

tecnológicos, ofícina realizada e 2 dias. A secretária,  Cíntia Agostini,  também levantou outra 

questão  importante:  movimentação  do  processo  profissionalizante:  antes  das  assembléias, 

através  de  documentos  compartilhados  via  google  doc  (drive)  com  questionamentos  e 

reflexões,  levando em conta o Estatuto do Fórum. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 

deu por encerrados os trabalhos, e, para constar,lavrei a presente Ata que será assinada pela 



Presidente e por mim, Bruna Auler, como Secretária designada. Porto Alegre, 13 de dezembro 

de 2017.

              Bruna Auler                                                                           Munira Medeiros Awad

Secretária Executiva do Codevat                                 Presidente do Fórum dos Coredes /RS

                                                                                     Porto Alegre 13 de dezembro de 2017


