
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL AORDINÁRIA 

 

Data: 13/08/2020 

Horário: 9h às 11h  

Local: Sala virtual disponibilizada através do link: meet.google.com/ajh-uija-zto   

Presidente do COREDES-RS: Roberto Luís Visoto 

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

COREDES. Todos os COREDEs presentes através do presidente ou representante. 

 

No dia 17 de julho 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) Deliberações 

sobre a Consulta Popular 2020; 2) Informações sobre o Seminário de Reforma 

Tributária (que acontecerá no dia 19/08 às 19h); 3) Assuntos gerais. O presidente 

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

Frisou que o principal motivo da reunião seria informar sobre a dinâmica da Consulta 

Popular 2020, agradecendo pelo empenho e dedicação de todos os COREDEs para 

com a tratativa com o governo. b) Através de uma apresentação, demonstrou para 

os presentes as etapas da negociação com o governo, demonstrando em partes as 

tratativas. c) Como resultado das negociações, o presidente apresentou a proposta 

de execução dos 20 milhões solicitados em duas etapas, sendo 50% para 2021 e 

50% para 2022. Contudo, explicou que os 10 milhões para 2022 ficarão em aberto 

para questões de disponibilidades de caixa. d) Apresentou a nova definição dos 

valores das rubricas para o Plano de Trabalho da Consulta Popular, podendo dispor 

de até 20% do valor para custeis de deslocamento e alimentação, sendo o restante 



(80%) para divulgação. e) sobre os valores da Consulta Popular, o presidente 

informou que os COREDEs que optarem por realizar a Consulta Popular terão seus 

montantes divididos entre os demais que a realizarão. f) Relembrou a todos a 

proposta de 20 milhões em duas etapas, com 10 milhões garantidos para 2021 e 10 

milhões dependentes de disponibilidade de caixa para 2022, colocando a mesma 

para votação entre os presentes. g) Como resultado, foram 22 votos favoráveis, 5 

contrários e uma abstenção. h) Com o resultado da votação, ficou definido a 

execução da Consulta Popular em duas etapas. i) Em função da solicitação de 

alguns membros, se definiu que o fórum enviará um ofício para a Secretaria de 

Planejamento, Gestão e Governança Estratégica solicitando a revisão dos valores 

para deslocamento, uma vez que alguns membros entendam que este esteja muito 

baixo. j) Bruna Blos, representante da Secretaria de Planejamento, Gestão e 

Governança Estratégica, apresentou o novo cronograma para realização da 

Consulta Popular 2020, solicitando que os membros refaçam os Planos de Trabalho 

e que também informem os valores dos projetos para cada COREDE. k) 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.  

 

13 de agosto de 2020 

 

 

 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


