
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 10/12/2020 

Horário: 9h às 12h 

Local: Sala virtual através da plataforma Google Meet. 

Presidente do COREDES-RS: Roberto Luís Visoto 

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

 

No dia 10 de dezembro de 2020, às 09 horas, em reunião virtual, realizou-se a 

Assembleia Geral Ordinária 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) Encontro 

Estadual dos COREDEs; 2) Assuntos gerais. O presidente saudou a todos presentes 

na reunião ordinária, passando a palavra para Cíntia Agostini, presidente do COREDE 

Vale do Taquari, que solicitou espaço para manifestação. a) Cíntia Agostini informou 

a todos que constituirá chapa para concorrer a eleição de nova direção do COREDE 

Vale do Taquari, que acontecerá em janeiro de 2021. Informou que se manterá nas 

atividades como Vice-Presidente e que a secretaria executiva do COREDE será junto 

à Associação de Municípios. Informou que se manterá ativa nas questões do 

desenvolvimento regional apoiando o novo Presidente. b) O presidente do Fórum dos 

COREDES, Reborto Luíz Visoto, pontuou o quanto reconhece a importância do 

trabalho de Cíntia junto ao Fórum dos COREDES e agradeceu pelo empenho nos 

temas de desenvolvimento regional, reconhecimento que também foi reforçado pelos 

demais presidentes dos 28 COREDEs. c) Monica Mattia, presidente do COREDE 

Serra, lamentou que Cíntia não presida mais organização, destacando o fato que o a 

Universidade do Vale do Taquari não continuará sediando a secretaria do COREDE. 

Comentou que considera isso uma grande preocupação, pois considera que as 

universidades são um dos pilares dos COREDEs e de temas que envolvem o 

crescimento econômico, social, ambiental e da inovação. d) Joel Rubert, presidente 

do COREDE Rio da Várzea, informou que também haverá uma transição em seu 

COREDE, e que a eleição da nova diretoria será realizada no dia 15 de janeiro. e) O 

presidente comentou sobre a problema que os COREDEs estão enfrentando com 

relação ao suporte das Universidades, que os Conselhos terão de se readequar e 



reorganizar. Informou que está buscando uma readequação com a relação a 

FAMURS, para que se possa fazer uma parceria com os municípios, uma vez que 

considere que as Universidades não terão mais condições financeiras para manter as 

atividades dos Conselhos. f) Letícia, representante do DDR, informou que enviou via 

e-mail uma planilha de correção de recursos, frisou alguns COREDEs precisam 

realizar a correção de valores pois o sistema não aceita nenhum centavo de diferença. 

Sobre os prazos para entrega dos projetos, informou que ainda não possui nenhuma 

definição, mas que logo entrará em contato para informar a data definida. g) Cíntia 

Agostini sugeriu que os valores repassados sejam redondos, nos próximos anos, 

evitando que haja retrabalho. h) Sobre o Encontro Anual dos COREDEs, o presidente 

pontuou que gostaria de realizar o encontro presencial, mas que isso só será 

planejado quando houver segurança para sua realização. Comentou sobre a 

realização de uma reunião prévia para construção do debate a ser apresentado na 

primeira reunião do ano. i) Nelson José Thesing, presidente do COREDE Noroeste 

Colonial, pontuou que a primeira etapa poderia ser trabalhada em um encontro 

exclusivamente dos membros do fórum, e que só depois seja pensado em um 

encontro presencial. j) Monica Mattia, presidente do COREDE Serra, sugeriu a criação 

de uma comissão para estruturar o programa de avaliação, o que foi aprovado pelo 

presidente. Como parte da comissão, ficaram definidos os seguintes membros: Cintia 

Agostini (COREDE Vale do Taquari), Nelson José Thesing (COREDE Noroeste 

Colonial) e Elisabeth Drumm (COREDE Campanha), além da Diretoria Executiva. k) 

Ficou definido para o mês de janeiro a realização de um encontro para adequação do 

fórum e em março o encontro para avaliação, ambos virtuais. l) Cintia Agostini 

comentou que precisa ser pautado pelos COREDEs o tema da estiagem, que isso 

precisa fazer parte da discussão com os novos gestores, para que se busque por 

soluções para minimizar seus impactos. m) Nada mais havendo para tratar, o 

presidente agradeceu aos membros pela presença e encerrou a reunião, lavrando a 

presente ata que será assinada por mim, Monica Matttia, Secretária, e pelo 

Presidente. 

 

10 de dezembro de 2020 

 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


