
 

 

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

 
Data: 01/04/2020 
Horário: 9h às 11:30h  
Local: Sala virtual disponibilizada através do link:  meet.google.com/wyd-uspu-ohd 
Presidente do COREDES-RS: Roberto Luís Visoto 
Lista de Presença: Houve chamada virtual para registro de presença dos 
COREDES, com participação de 27 COREDES, exceto o Corede Campanha. 
 
 
No primeiro dia do mês de abril 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, que ao iniciar os trabalhos agradeceu a presença 

dos representantes dos Coredes participantes, destacando a importância desta 

primeira reunião virtual, justificando a realização da mesma de forma Extraordinária, 

devido a situação atual de isolamento social cujo objetivo é evitar contaminações 

pelo Covid – 19, bem como á situação de Calamidade Pública decretada pelo Estado 

do Rio Grande do Sul, motivo pelo qual foi necessário a utilização dos meios 

eletrônicos para a realização da presente. Tais argumentos também servem para 

justificar a realização da presente reunião de forma extraordinária, somada a 

complexidade do tema, e a necessidade urgente de alterar, ou não, a destinação de 

recursos da Consulta Popular de 2018/2019. Na sequência, atendendo o primeiro 

item da reunião ratificou a informação já disponibilizada de que o prazo para uso dos 

recursos da manutenção é 19 de abril, alinhando esta posição com as orientações 

legais do Governo do Estado; Iniciando o item dois da convocação, informou aos 

presentes que está mantendo contato permanente com a Secretaria Estadual de 

Saúde, bem como com o DDR/SGGE, local onde está instalado o gabinete estadual 

da crise do Covid - 19. As manifestações são no sentido de que a previsão é de que 

com o início do inverno as chances de contaminação aumentarão; que a 

infraestrutura hospitalar, para atendimento dos prováveis casos da doença, precisa 

de investimentos. Por isso, por solicitação do gabinete de crise, e conforme colocado 

na convocação da reunião, esta reunião virtual foi organizada no sentido de consultar 

os presentes sobre a concordância, ou não, de repassar os R$ 10 milhões 

disponibilizados pela rubrica das emendas parlamentares, anteriormente para os 

projetos da Consulta Popular de 2018/2019, para o setor primário, agora sejam 

realocados para a área da saúde também contemplados na Consulta Popular 

2018/2019. O Presidente disse ser conhecedor e compreender o sério problema da 

estiagem no RS, no entanto a situação atual, da contaminação por Covid – 19, 



envolve salvar vidas. Assim, colocou a palavra à disposição dos presentes na 

reunião virtual, que teve os seguintes apontamentos: a grande preocupação de todos 

quanto aos problemas da estiagem com falta de água para os moradores de muitas 

cidades e da zona rural; a grande quebra nas safras agrícolas prejudicando o setor 

agropecuário e deixando os produtores rurais em situação de grande perda 

financeira; questionamentos quanto a disponibilização de recursos de várias fontes 

de recursos federais e estaduais para a saúde, além do apoio das comunidades que 

estão se organizando para contribuir com a doação de EPIs e equipamentos aos 

hospitais e UBSs,  motivo pelo qual, talvez, pudessem dispensar os recursos da 

Consulta Popular para a saúde, mantendo-os na agricultura; manifestação, também 

no sentido de que, no caso dos recursos serem realocados para a saúde, que haja 

mobilização junto ao Governo Federal e Governo Estadual no sentido de alocar 

recursos adicionais para o setor agropecuário buscando reduzir as graves perdas 

pela estiagem. O Presidente foi amplamente questionado sobre qual seria o uso dos 

recursos na área da saúde: se ficaria livre para a compra de equipamentos diversos 

ou se o foco dos recursos seria para atender, exclusivamente, as demandas do 

tratamento dos adoecidos pelo Covid - 19. Após amplo debate, a Assembleia 

deliberou que, caso haja decisão favorável à realocação dos recursos, os 

beneficiados deverão utilizar os recursos, exclusivamente, para a aquisição de 

equipamentos voltados ao tratamento de pessoas infectadas ou na prevenção de 

contaminação pelo Covid – 19. Os presentes demonstraram extrema preocupação 

com o setor primário e, também, grande sensibilidade na compreensão de que o 

desconhecimento do impacto da doença impõe apoiar as inciativas governamentais 

voltadas à saúde, neste momento em que o Governador Eduardo Leite publica um 

novo Decreto com novas orientações e limitações das atividades produtivas. Feitas 

as discussões, o Presidente propôs votação, sob chamada dos COREDES realizada 

por mim, registrando os votos dos COREDES. Após a votação, computou-se o 

seguinte resultado: 24 COREDES favoráveis a realocação dos recursos da Consulta 

Popular 2018/2019 da Secretaria da agricultura para a Secretaria de Saúde; 02 votos 

contrários a referida demanda e 01 absteve-se de votar. Diante do resultado, será 

oficiado ao DDR/SGGE, para que faça os devidos encaminhamentos para a 

alteração da destinação do referido recurso. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a presente reunião e eu, Mônica Beatriz Mattia, produzi a presente ata 

que vai assinada, também, pelo Presidente Roberto Luís Visoto. 

 

Porto Alegre, 01 de abril de 2020. 

 


