ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 09/07/2020
Horário: 9h às 11:30h
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 09 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:
Apreciação e aprovação das atas das Assembleias de maio e junho /2020;1)
Comunicações dos Coredes; 2) Comunicações da Diretoria; 3) Participação do
Secretário Cláudio Gastal e da Diretora Bruna Bloss sobre a "Consulta Popular
2020 e manutenção "; 4) Inscrição verbal dos Candidatos que desejam concorrer
ao cargo de vice presidente da Diretoria Executiva do Fórum dos COREDEs; 5)
Eleição do novo Vice Presidente da Diretoria Executiva do Fórum dos COREDEs,
conforme artigo 19, inciso Vl, do Estatuto do Fórum dos COREDES. O Presidente
informou que haveria alteração na ordem da pauta, tendo em vista que o
Secretário Gastal já estava presente na reunião virtual a fim de dialogar com os
COREDEs sobre a Consulta Popular 2020. No uso da palavra, Gastal comentou
aspectos sobre a reforma tributária proposta pelo Governo e disponível para
discussão com a sociedade para, após, encaminhar ao Legislativo Estadual
manifestando sua convicção de que será a melhor estrutura tributária do país.
Informou que haverá junção da Secretaria Estadual de Planejamento e da
Secretaria de Governança e Gestão Estratégica mantendo-se frente a nova

Secretaria. Discorreu sobre alguns aspectos sobre o processo gestão do
coronavirus e informou que o Estado do RS está sendo considerado o de maior
transparência nas informações. Sobre a Consulta Popular Gastal informou que
houve redução de valor tendo em vista a realidade tributária do Estado e que a
consulta será toda virtual. O Presidente do Forum dos COREDEs questionou
sobre a redução de valores manifestando preocupação dos COREDEs sobre
possível esvaziamento na participação popular. Gastal colocou que tendo em
vista que nas quintas-feiras o Governo realiza reuniões com o gabinete de crise
do coronavírus, que gostaria de verificar possibilidade de alteração no dia da
reunião do Fórum. Na sequência, a Diretora do DDR/SGGE apresentou
informações relativas aos aspectos da organização da Consulta Popular, com
destaque para os seguintes aspectos:
•

Valor: R$ 10.000.000,00; Área: Desenvolvimento Regional; Período de
votação pelos cidadãos = 7 dias de votação;

•

Até 29 de julho = Assinatura Termos de Colaboração da Consulta
Popular;

•

Até 23 de julho = Reunião com a Diretoria do Fórum dos COREDES para
definir critérios para habilitação dos projetos / Habilitação dos municípios /
Distribuição dos recursos;

•

Até 27 de julho = Reunião com Comissão Geral e Diretoria do Fórum (homologar
CP, Decreto e Regimento Interno);

•

De 24 de agosto a 01 de setembro = Reunião com Comissão Geral e Diretoria do
Fórum (homologar CP, Decreto e Regimento Interno)

•

De 25 de agosto a 18 de setembro = Assembleias COREDES • Regionais
• Micro • municipais;

•

De 21 a 29 de setembro = Assembleias Ampliadas Online (4 assembleias por
dia);

•

De 07 a 08 de outubro = Homologação das cédulas de votação

•

De 20 a 26 de outubro = Votação.

Na sequência, o assessor da DDR Leandro infrmou que alguns COREDEs ainda
não concluíram os documentos relativos ao Plano de Trabalho da Manutenção.
Solicitou

que

o

processo

seja

concluído

brevemente.

Com

alguns

questionamentos à Diretora Bruna sobre projetos 2019/2020, ficou deliberado

encaminhar ofício à DDR a fim de que apresente a situação de todos os
projetos de 2019 e 2020. Na sequência, os Presidentes dos COREDEs
manifestaram profundo descontentamento em relação ao baixo valor da Consulta
Popular 2020 com possível esvaziamento da participação dos cidadãos; que os
valores repassados como “emendas parlamentares” apresentam menor
participação da sociedade. O Presidente Roberto Visoto propôs votação no
sentido de deliberar sobre: a) aceitar a proposta de R$ 10 milhões; b) Retomar
conversa com o Governo para ampliação para R$ 20 milhões. Posto em votação,
a proposta referente à retomada de diálogo com o Governo foi vencedora. Ficou
deliberado encaminhar ofício ao Secretário Gastal apresentando aspectos
históricos da CP, sua importância como elemento elo entre a sociedade e o
governo, e solicitando esforço para preservar os mesmos valores do ano
anterior. Deliberou-se, também, realizar Assembleia Geral Extraordinária no
dia 17 de julho, na próxima sexta-feira, a fim de receber o posicionamento do
Estado e definir os aspectos organizacionais da CP. A Diretora Bruna informou
que buscaria agendar reunião com o Secretário com a Diretoria do Fórum para
tratar desta reivindicação. Dando prosseguimento à pauta da reunião, o
Presidente colocou em votação as atas dos meses de maio e junho com
aprovação, por unanimidade. O Presidente referiu-se ao quarto item da pauta:
informou que os Presidentes dos COREDEs poderiam se candidatar para
ocupação do cargo de vice-presidente do Fórum dos COREDEs, cargo vago pela
solicitação de saída do Presidente do COREDE Vale do Jaguarí, Heitor Leal.
Após algumas indicações de presidentes, o Presidente do COREDE Centro Sul,
Prof. Álvaro Werlang aceitou ser candidato, havendo candidatura única. O
Presidente Roberto Visoto abordou o item 5 da pauta, submetendo a indicação
do Prof. Álvaro à votação. Todos os Presidente votaram com aprovação, por
unanimidade. Assim sendo, o prof. Álvaro Werlang passa a integrar a Diretoria
Executiva do Fórum dos Coredes, como vice-presidente. Com a inversão da
pauta, colocou a palavra à disposição dos presentes não havendo novas
manifestações tendo em vista os posicionamentos anteriores. Registrou-se
ausência dos COREDEs: Fronteira Noroeste; Jacuí Centro e Missões. Nada mais
havendo para tratar, o presidente agradeceu pela presença e encerrou a reunião,
lavrando a presente ata que será assinada por mim, Monica Matttia, Secretária,
e pelo Presidente 09 de julho de 2020.

Roberto Luís Visoto
Presidente

Monica Beatriz Matttia
Secretária

