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Data: 17/07/2020 

Horário: 9h às 11h  

Local: Sala virtual disponibilizada através do link: meet.google.com/ick-impy-kav 

Presidente do COREDES-RS: Roberto Luís Visoto 

Lista de Presença: Houve chamada virtual para registro de presença dos 

COREDES. 

 

No dia 17 de julho de 2020, às 09 horas, em reunião virtual, realizou-se a Assembleia 

Geral Extraordinária do Fórum dos Coredes, sob a coordenação do Presidente 

Roberto Luís Visoto. Dando início aos trabalhos agradeceu a presença dos 

representantes dos Coredes participantes anunciando a pauta:  1) Deliberações 

referentes à Consulta Popular 2020; 2) Assuntos Gerais. O presidente saudou a 

todos presentes na reunião extraordinária, passando ao primeiro assunto: a) 

Realizou um breve relato sobre a reunião que a diretoria do Fórum dos COREDES 

teve com o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal, no dia 

15 de julho, informando que fora entregue um ofício manifestando o 

descontentamento dos fórum com relação ao valores repassados para a Consulta 

Popular 2020. Explicou para os presentes que o valor para repasse do exercício atual 

corresponde a 10 milhões de reais, valor que considera muito baixo para atender a 

todos os COREDES, por este motivo solicitam o valor mínimo de 20 milhões, valor 

praticado no ano anterior e entendido como um valor mínimo coerente para a 

realização da Consulta Popular.  b) Frisou que, devido a pressão exercida pelos 

representantes do fórum, o secretário acenou com a possibilidade de buscar 

alternativas para execução do valor solicitado, colocando duas opções: Que o estado 

garanta os 20 milhões e tenha essa execução para o próximo ano, ou que sejam 

buscadas algumas parecerias para apoio aos COREDES, de forma que os conselhos 

tenham acesso a recursos e atuem como catalizadores de projetos da região. Marcia 

Faccin corroborou com a fala do presidente, colocando que outras alternativas 

podem ser analisadas com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul), entre outras entidades, no sentido de não se utilizar apenas o Tesouro 

do Estado. c) O presidente Informou que o secretário afirmou apoiar os COREDES, 

e que se comprometeu a analisar a solicitação e verificar situação financeira do 

Estado, retornando na próxima semana com uma resposta definitiva. d) Iniciou uma 

apresentação na qual foram apresentados os aspectos gerais referentes a Consulta 



Popular de 2020, como informações sobre os planos de trabalho, critérios para 

habilitação de projetos, proposta de cronograma, assembleias previstas e demais 

informações. e) Referente aos critérios para habilitação dos projetos, definiu-se pela 

utilização da mesma metodologia do ano anterior, no sentido que cada COREDE 

defina a maneira que considerar mais coerente para sua região. f) Colocou para a 

plenária a votação de duas propostas referentes a Consulta Popular 2020, sendo 

respectivamente: 1ª Aceitar os 10 milhões prometidos do governo e, de imediato, 

iniciar as atividades, continuando na expectativa de um possível aumento no valor e 

buscando por alternativas; 2ª Não dar início ao processo e se posicionar no sentido 

de que o coletivo não aceita iniciar as atividades sem uma proposta exato de valor, 

o que será realizado através do envio de ofícios, contato com o governador, chefe 

da casa civil, entre outras ações. g) Submeteu as propostas para análise e votação 

dos presentes, obtendo o resultado de 8 votos para a 1ª proposta (COREDE Alto 

da Serra do Botucaraí, COREDE Campanha, COREDE Rio da Várzea, COREDE 

Hortênsias, COREDE Serra, COREDE Celeiro, COREDE Sul e COREDE Produção), 

14 votos para a 2ª proposta (COREDE Centro-Sul, COREDE Fronteira Noroeste, 

COREDE Fronteira Oeste, COREDE Jacuí Centro, COREDE Médio Alto Uruguai, 

COREDE Missões, COREDE Metropolitano, COREDE Norte, COREDE Noroeste, 

COREDE Vale do Jaguari, COREDE Vale do Rio dos Sinos, COREDE Vale do Rio 

Pardo, COREDE Vale do Taquari e COREDE Alto Jacúi) e 2 abstenções ( COREDE 

Central e COREDE Paranhana). Ficou definido buscar por negociações para se obter 

uma melhor posição com relação aos recursos para a Consulta Popular 2020. 

Deliberou-se por aguardar  a posição do Governo e, tão logo seja manifestada, 

agendar nova reunião com os COREDEs a fim de concluir o processo de 

deliberações que envolvem a Consulta Popular 2020. h) Passando para o 

segundo item da pauta, assunto gerais, o presidente colocou dois itens, sendo i) a 

realização de um seminário através do Fórum dos Coredes para tratar sobre a 

reforma tributária do Estado, solicitando a plenária que se manifestasse pelo grupo 

de whatsapp com a relação à qual seria turno (manhã, tarde ou noite) entendem 

como o melhor para a realização de tal evento; e j) Através do contato da Escola de 

Governo do Estado, oferecido pelo secretário Cláudio Gastal, planeja-se a promoção 

de uma capacitação sobre Avaliação de políticas públicas, dessa forma informou que 

o contato será realizado nos próximos dias, buscando viabilizar tal capacitação para 

os membros do fórum. Nada mais havendo para tratar, o presidente agradeceu ao 

membros pela presença e encerrou a reunião, lavrando a presente ata que será 

assinada por mim, Monica Matttia, Secretária, e pelo Presidente.  
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Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


