
 

 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 
Data: 09/01/2020 
Horário: 9h às 12h  
Local: Sala Salzano Vieira - Assembleia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS  
Presidente do COREDES-RS: Roberto Visoto 
Lista de Presença: anexa à Ata 
 
 
Aos nove dias do mês de janeiro de 2020, às 09 horas, na sala Salzano Vieira - 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, realizou-se 

a Assembleia Geral Ordinária do Fórum dos Coredes, sob a coordenação do Presidente 

Roberto Visoto, que ao iniciar os trabalhos agradeceu a presença dos Coredes. Nas 

manifestações da Presidência destacou os seguintes assuntos: 

1 – Reafirmou a importância da divisão regional do Estado em 28 COREDEs e 09 

Regiões Funcionais para o planejamento regional, afirmando que, em sua gestão, 

pretende dar maior ênfase aos temas que envolvam as Regiões Funcionais; 

2 – Sobre a condução da gestão 2020/2021 afirmou que será democrática e muito 

tranquila; 

3 – Que a atuação do Forum dos COREDEs será no sentido de que as diversas 

instâncias do Estado do RS vejam os COREDEs como instituições que apoiam o 

desenvolvimento e o crescimento gaúcho; 

4 – Que o ciclo de reuniões do Fórum dos COREDEs será de 12 reuniões em 2020; 

5 – Deu as boas vindas aos novos Presidentes: do CONSINOS - a Prefeita Tania, de 

Dois Irmãos; e do Norte – o Prefeito Felipe de Capão Bonito do Sul. 

6 – Referiu-se à entrega dos projetos da CP 2019 e 2018: informou que esteve 

acompanhando as atividades da DDR por dois dias observando a dedicação da equipe, 

bem como dificuldades na entrega de projetos, pela falta de documentos ou 

documentos incompletos. Informou que alguns municípios não entregaram os projetos 

acarretando perda de recursos no estado. Destacou que não cabe aos COREDEs 

produzirem os projetos que cabem às Prefeituras, somente controlar e acompanhar. 

7 – Destacou que uma das ações de sua gestão será a de aprofundar as relações com 

outros órgãos do Estado, além da DDR/SGGE; 



8 – Informou que no dia anterior a Diretoria visitou o futuro Presidente da ALERGS 

Deputado Ernani Polo o qual manifestou seu reconhecimento às atividades dos 

COREDEs, informou que estará dando andamento ao projeto CRESE RS e iniciará o 

projeto COMPETITIVIDADE DO RS com ações que visam melhorar os 10 quesitos de 

competitividade no Estado, com o envolvimento do setor público e privado, além de 

criar Comitês Regionais para acompanhamento da evolução dos indicadores regionais 

e que os COREDEs podem contribuir com este projeto. Informou que o Deputado Polo 

comunga da ideia do Forum dos COREDEs de participar do debate dos grandes temas 

do desenvolvimento do RS. A posse da nova Diretoria da ALERGS ocorre no próximo 

dia 03 de fevereiro. 

9 – Agradeceu a presença da assessora do Presidente atual da ALERGS – Sra. Leila 

que providenciou a infraestrutura necessária para realização desta reunião. Destacou 

que haverá agendamento com o Presidente Lara a fim de agradecer pela 

disponibilização de nova sala e pela estrutura de apoio ao longo de 2019. 

10 – Que os Presidentes dos COREDEs podem sugerir temas/pautas para as 

reuniões do Forum dos COREDEs.  

O Presidente informou que estarão presentes o Secretário Cláudio Gastal, a Diretora 

do DDR Bruna Blos, além da Presidência e do Diretor Institucional da Corsan. 

Deixou a palavra à disposição dos presentes tendo havido manifestações em torno dos 

seguintes assuntos: 

- Atraso no pagamento do COMUNG por serviços prestados na capacitação de 

professores: o valor pendente é de R$ 3 milhões de reais e, por isso, as Universidades 

envolvidas estão no CADIN não podendo receber recursos para execução de outros 

projetos. A presidência informou que desenvolverá esforços para a busca de solução. 

- A presidência sugeriu que os COREDEs forneçam os PEDs aos Candidatos a Prefeito 

a fim de que eles pensem soluções não somente para seus municípios, mas para as 

regiões. 

- O Presidente Beto informou que se reuniu com o Contador contratado na gestão 

anterior, Sr. Renato, de Tio Hugo, e que a decisão é mantê-lo tendo em vista o 

dominício de todos os processos que envolvem COREDEs e o Forum dos COREDEs. 

- Em relação ao funcionamento da Secretaria Executiva do Forum dos COREDEs o 

Presidente Beto Visoto informou que o Gabinete do futuro Presidente da ALERGS 

manifestou que, possivelmente, o servidor César Nery retornará a atuar na ALERGS o 

que possibilitaria que o mesmo retornasse a assessorar o Forum dos COREDEs, papel 

já desenvolvido por ele em outras épocas, com grande reconhecimento pelo seu 

trabalho. Assim, será encaminhado ofício ao futuro Presidente Ernani Polo a fim de que 

avalie a possibilidade de que haja assessoramento executivo ao Forum dos COREDEs, 

por Cesar Nery. 

- O representante do COREDE Norte, Júlio informou que o Consórcio CIRAU - 

Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, beneficiário de recursos da 

Consulta Popular, encontra-se no CADIN em vistas de entendimento errôneo da 

Secretaria a qual o projeto está vinculado. Solicita apoio para equacionar o problema. 



- Encontro Anual do Fórum dos COREDEs – O Presidente Beto Visoto solicitou 

aos COREDEs manifestação para candidatura da sede do próximo Encontro. 

Às 10h02min a Diretora do DDR-SGGE Bruna Blos saudou os presentes e, de imediato, 

apresentou uma síntese sobre os projetos apresentados pelos beneficiários da 

Consulta Popular 2019 e de parte dos recursos de 2019, conforme comunicados 

anteriores. Destacou o seguinte: 

- Municípios que não apresentaram projetos referentes a Consulta Popular 2019/2020: 

COREDE MUNICÍPIOS VALORES (R$) 

Campanha Bagé  
Caçapava do Sul  
Candiota  

114.285,00 
114.290,00       
114.285,00                   

Central Quevedos - SEM 
INTERESSADOS 

36.090,00                              

Centro Sul Cerro Grande do Sul 
Minas do Leão 

19.085,00 + 19.028,00 
19.085,00+ 19.028,00   

Hortênsias Canela  97.959,00 

Serra União da Serra  34.990,00                              

Vale do Rio do Sinos Campo Bom  
Sapucaia do Sul  

57.153,00 
57.142,00 

Vale do Rio Pardo General Câmara  33.766,00 

Vale do Rio Taquari Canudos do Vale  48.351,00 

Aalto da Serra do Botucaraí Campos Borges  46.428,00 

Campos de Cima da Serra Monte Alegre dos Campos  40.000,00 

Rio da Várzea Sagrada Família  
Novo Xingú 
Lajeado do Bugre  
Barra Funda 
Nova Boa Vista  
Cerro Grande  
Lajeado do Bugre  

11.706,00 
7.009,00 
5.961,00 

80.839,00 
10.943,00   
8.631,00 
8.631,00                      

Vale do Jaguari Mata  82.539,00 

Celeiro Santo Augusto  35.374,00 

 

O resultado da Consulta Popular 2019/2020 ficou caracterizada conforme dados 

abaixo: 

Projetos entregues 339 

Projetos não entregues 26 

Percentual de projetos entregues 92,88% 

Percentual de projetos não entregues 7,12% 

Valor dos projetos entregues 18.837.372,00 

Valor dos projetos não entregues 1.162.598,0 

Percentual financeiro da CP a ser 
executado 

94,19% 

Percentual financeiro da CP não 
executado 

5,81% 

Valor total da Consulta Popular 2019 20.000.000,00 

 



A Diretora do DDR/SGGE Bruna Blos informou que haverá monitoramento dos 

projetos através da equipe da DDR. Cada COREDE será monitorado sempre pela 

mesma pessoa. Os COREDEs receberão o nome do responsável.  

Às 10h30min o Secretário Cláudio Gastal manifestou-se aos Coredeanos, destacando 

os seguintes aspectos: 

- Que o Governo segue no enfrentamento dos problemas do Estado e, no presente, 

acompanha a greve dos professores, a Reforma Previdenciária, o Plano de Carreiras 

do Funcionalismo e o Novo Código Florestal; 

- Que a questão da competitividade do Estado passa pelas Concessões/Parcerias 

Público-Privadas; atualmente conduz a concessão de 1.100 kms o que é imprescindível 

tendo em vista que o custo de transporte no RS é de 17 a 21% do PIB (mais elevado 

do que outros estados); concessão de hidrovia e de Aeroportos; 

- Que os COREDEs devem estar atentos às concessões do Governo Federal na 

nova rodada de concessões: BR 385 – BR 116 e BR 101. Importante dialogar com 

o Secretário Tarcísio; 

- Que o Governo atua no sentido de retornar aos índices de ICMs para patamares 

anteriores melhorando o ambiente tributário do Estado. 

- Na questão da redução da burocracia: o Governo reformulou o Código Florestal 

obtendo 37 votos favoráveis. O Novo Código trás nova realidade ao Estado, novas 

perspectivas para os investimentos no RS. Há clareza e segurança jurídica para 

empresas investirem. 

- Na questão da infraestrutura: importância do saneamento envolvendo água – luz – 

telefonia. Acompanhará eficiência no provimento da telefonia celular para que haja 

cobertura em todo o território gaúcho. 

- Parabenizou a nova gestão afirmando que a relação deverá ser de transparência e 

franqueza. Agradeceu a gestão anterior especialmente em nome da Presidente Munira 

e da Secretária Cintia. 

- Sobre a CP 2018 lembrou que Governo pagou R$ 47 milhões e pelos trâmites do 

Fórum dos COREDEs pagará mais R$ 10 milhões em 2020 e o saldo em 2021 e 2022. 

- Que em relação à CP 2019 havia certo receio tendo em vista as mudanças, mas que 

os resultados foram positivos, conforme dados apresentados pela Diretora Bruna. 

Reafirmou que a exclusão das áreas de saúde, educação e segurança deveu-se ao 

entendimento do Forum dos Coredes de que tais áreas não deveriam ser consideradas 

na CP. 

- Que a nova CP será digital, buscando maior engajamento da sociedade. Em 

2019, 256 mil gaúchos votaram, porém, não avaliam a política pública. É preciso 

envolvê-los discutindo o orçamento, a política pública e os serviços públicos.  

O Presidente Beto Visoto soliciou ao Secretário Gastal sua interlocução na solução dos 

problemas que envolvem o COMUNG e a Usina de Asfalto do CIRAU. 



Às 11:00 hs o Presidente da Cosan Roberto Barbuti saudou os presentes, agradeceu 

o convite da Presidência e colocou que assumiu a presidência da empresa por convite 

do Governador, que desejava ter uma governança corporativa na Companhia voltada 

a resolução de problemas, mudando o histórico da empresa. Manifestou disposição em 

compreender como funcionam os COREDEs a fim de aprofundar as relações da 

CORSAN com os mesmos. A Alessandra, funcionária da empresa, fica à disposição 

para tendimento dos COREDEs. Destacou a importância das concerssões e o sucesso 

do leilão de novembro com a concessão dos serviços de esgoto dos municípios da 

Região Metropolitana. Em seguida, apresentou as estratégias e os números da 

CORSAN, bem como os resultados esperados e as linhas de ação da governança.  

Em seguida, o Diretor de Relações Institucionais Everton Pires de Oliveira manifestou-

se colocando a importância de buscar soluções de forma regionalizada, como por 

exemplo, a questão da implantação regionalizada de estações de tratamento de esgoto 

para municípios com menos de 4.000 habitantes e num raio de 60 kms. Abordou 

diversos aspectos técnicos que envolvem a solução dos problemas de esgoto dos 

municípios e que até 2030 todos os municípios deverão ter esgoto tratado. Destacou, 

também, que os municípios deverão fazer a revisão dos Planos Municipais de 

Saneamento inserindo nos mesmos as abordagens inovadoras propostas pelo 

Governo. 

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária do mês de 

janeiro com agradecimento pela presença de 25 COREDEs sendo esta ata assinada 

pela presidência e secretária do Fórum dos COREDEs. 

 

Porto Alegre, 09 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Monica Beatriz Mattia   Roberto Visoto 

Secretária     Presidente 


