
Grupo de trabalho da Consulta Popular do Fórum dos Coredes

Data: 10.01.2018

Horário: 15:30h às 17:30h

Local: Auditório da SPGG, 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 quinze horas e trinta minutos, 

realizou-se reunião com o Grupo de trabalho,  estruturado para estar  à  frente  da Consulta 

Popular em conjunto com  a diretoria do Fórum dos Coredes, representantes dos Comudes, 

Coordenadores  regionais  e  o  senhor  Teonas  Baumhardt e  demais  representantes da 

Secretária de Planejamento, Governança e Gestão para que se construissem ações voltadas 

para a Consulta Popular de 2018/2019. Coordenando a reunião,  Teonas Baumhardt  iniciou 

fazendo  os  apontamentos  que  seriam  discutidos  (pauta),  1)  Planilha  de  controle  dos 

pagamentos da Consulta Popular 2016/2017;  2)  Levantamento dos passivos;  3)  Retornos ao 

Fórum dos Coredes:  Banco de Projetos do Estado e contratação de Secretário Executivo;  4) 

Agendas  nas  regiões  funcionais;  5)  Flexibilização  do  plano  estratégico;  6)  Caderno  de 

Diretrizes do Planejamento; 7) Utilização do valor da Consulta Popular no custeio de serviços, 

ou manter somente em projetos de desenvolvimento regional.  Considerando o acordado da 

pauta, iniciou-se a reunião: 1) Teonas Baumhardt  relatou que os pagamentos referentes a 

Consulta Popular de 2016/2017 estão e/ou serão em sua maioria liquidados até o prazo limite 

do Estado, apresentando a planilha de acesso e controle  a estes dados.  Apenas os projetos 

cuja a documentação teve pendência que não passaram no processo de liquidação, ainda 

ressaltou que estes pagamentos serão feitos antes da próxima CP, ou seja, pagos ainda no 

exercício de 2018. 2) Sobre passivos, a Presidente do Fórum dos Coredes, Munira Medeiros 

Awad,  junto com os demais presentes,  acordou  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.  Enviando, após a reunião,  um ofício para 

todos  os  Coredes  para  que  façam  esse  levantamento  no  prazo  de  60  dias.  3)  Após,  a 

Presidente Munira Medeiros Awad, comunicou que o site do Banco de Projetos do Estado não 

esta funcionando, fazendo com que os Coredes não consigam fazer o cadastramento de seus 

projetos, pedindo que o ofício encaminhado para o Governador do Estado do Rio Grande do 

Sul,  José Ivo Sartori,  na semana anterior  à reunião,  pedindo a prorrogação do prazo para 

cadastramento dos projetos, por 90 dias, seja validado a partir do momento que o site esteja 



em perfeito funcionamento, Teonas garantiu a efetividade deste apontamento. Em seguida a 

Presidente Munira Medeiros Awad, questionou o não retorno referente a contratação de um 

Secretário Executivo para auxiliar nas demandas do Fórum, foram propostas alternativas pelos 

componentes do Grupo de Trabalho, como: contratação por meio de serviço de terceiros com a 

utilização de CNPJ, utilização de orçamento de todos os Coredes para o então pagamento do 

secretário; sugestões que serão estudadas e, dentro do possível, autorizadas pela SPGG. 4) 

Em sequência, Teonas Baumhardt, apresentou para o grupo, proposta de agendas relativas à 

visitas nas regiões funcionais, visitas estas que surgiram em função de questionamentos em 

processos anteriores e  levantados para que se tenha mais  participação da sociedade civil 

organizada na construção metodológica da Consulta Popular, em sugestão do senhor Teonas 

Baumhardt  as visitas  deveriam ocorrer  nos  meses de  janeiro  e  fevereiro,  porém o grupo 

informou que isto não será possível tendo em vista a dificuldade de deslocamento em função 

do orçamento para estes dois primeiros meses, em especial da Diretoria do Fórum. 5) Outra 

questão apontada por Teonas Baumhardt é a utilização integral do Planejamento Estratégico 

dos Coredes como instrumento para conduzir os projetos a serem votados na Consulta Popular 

de 2018, em conversa, a diretoria do Fórum concordou que em casos especiais pode se haver 

a flexibilização do plano estratégico. 6) Teonas Baumhardt relatou também que o Caderno de 

Diretrizes do Planejamento será feito integral e completo com todos os programas do Estado, e 

que, caberá aos Coredes os ajustes aos seus planos estratégicos. 7) Outro ponto pautado 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, a diretoria ressaltou que levaria tais questionamentos para votação 

na próxima Assembleia Geral. 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


