
 

 

Reunião Comissão Estatuto e Regimento do Fórum dos Coredes 

Data: 10.01.2018 

Horário: 14h às 15:30h 

Local: Sala Assembleia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS 

Presidente do COREDES-RS: Munira Medeiros Awad 

Lista de Presença: anexa a ata 

 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas em sala da Assembleia 

Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS, realizou-se Reunião de alinhamento referente ao Estatuto do 

Fórum dos Coredes, sob a coordenação da Presidente Munira Medeiros Awad, que ao iniciar os 

trabalhos questionou a falta dos integrantes da Comissão: Luana Borchadt (Corede Noroeste Colonial) 

e Ederson Barbosa (Corede Alto Jacui). Edson havia informado que não conseguiu conciliar a agenda 

regional com a reunião, e Luana está sendo substituída no Corede. Dessa forma, a diretoria do Fórum 

ficará no aguardo da indicação de novo nome para compor a comissão de Atualização do Estatuto do 

Fórum e Regimento Interno. Em seguida, 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. A 1ª Secretária Cíntia Agostini, complementou dizendo que após os 

apontamentos feitos pelos representantes dos Coredes, possa se fazer uma nova reunião de avaliação 

das contribuições para um melhor aproveitamento. Paulo Roberto Mengden, ressaltou que o Estatuto 

precisa passar por correções em sua estrutura, como a atulização do endereço que hoje não está 

completo; outro levantamento feito foi em relação aos objetivos, estes precisam ser revisados e 

atualizados, condensando as ideias. Em conjunto com os presentes, Paulo reforça 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. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrado o trabalho, e, para constar, lavrei 

a presente ata que será assinada pela Presidente e por mim, Bruna Auler, como secretária designada. 

Porto Alegre, 10 de janeiro de 2018. 

 

 

               Bruna Auler                                                                       Munira Medeiros Awad 

Secretária Executiva do Codevat                               Presidente do Fórum dos Coredes /RS 

 

 


