
 
ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 08/10/2020 

Horário: 9h às 11h  

Local: Sala virtual disponibilizada através do link: meet.google.com/ofs-gfes-ief 

Presidente do COREDES-RS: Roberto Luís Visoto 

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

COREDES. 

 

No dia 8 de outubro de 2020, às 9 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) 

Apresentação do livro Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional - UNISC; 2) 

Avaliação das reuniões da Consulta Popular 2020; 3) Discussão sobre recursos da 

Manutenção e Consulta Popular, com participação de representantes da DDR; 4) 

Definições sobre o encontro anual de avaliação e planejamento dos COREDEs; 5) 

Assuntos gerais. a) Entrando no primeiro item de pauta, Tanise Freitas agradeceu 

ao presidente pela oportunidade de apresentar seu trabalho. Explicou que o livro, 

denominado “Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional: Atores e Estratégias 

em Regiões do Brasil”, conta com seis artigos focados na análise dos COREDEs e 

que o objetivo do projeto é o de contribuir para o debate sobre a construção e 

planejamento de políticas públicas. Destacou o quão difícil considera a 

implementação dos projetos da certeira, principalmente em função da falta de 

recursos, o que demonstra a dependência que existe para com a Consulta 

Popular, também citando a necessidade de um estudo que analise os impactos 

desses projetos no desenvolvimento regional. b) O presidente agradeceu em 

nome do fórum, parabenizando a palestrante e frisando que gostaria de contar 

com a presença da mesma no encontro anual do COREDEs, no intuito de que se 

apresentem informações mais aprofundadas na oportunidade. c) Passando para o 

segundo item de pauta, a secretária, Monica Mattia, frisou que, primeira vez, viu o 

governo atuar de forma a demonstrar que a Consulta Popular é pertencente ao 

Estado e que os COREDEs são os executores. Colocou também que houve uma 

participação menor nas assembleias devido a exclusão das áreas de saúde, 



educação e segurança. Por fim, pontuou que deve-se manter a busca pelo 

aumento dos valores da Consulta Popular, citando um aumento mínimo de 50%, e 

que se cobre o recebimento dos recursos de manutenção para o começo do ano, 

e não em junho, conforme ocorrido nos últimos exercícios. d) Com relação as 

assembleias, a plenária informou ter havia uma boa participação, mesmo se 

tratando de reuniões virtuais. e) Sobre o terceiro item de pauta, a plenária se 

manifestou a respeito do atraso no pagamento dos valores da Consulta Popular, 

frisando que não realizarão nenhuma atividade sem receber o recurso. f) 

Rosangela Pretto, representante do DDR, informou que até segunda-feira os 

valores podem estar nas contas dos COREDEs, mas que não poderia afirmar, 

pois esse estariam atrasados em função de detalhamentos com a CAGE. g) O 

presidente solicitou que sejam liberados com urgência os valores da manutenção, 

frisando que sejam liberados para os COREDEs que estão em dia e que atrasem 

os com impedimentos, pois considera injusto que todos sejam prejudicados em 

função de que alguns estejam com problemas. h) Entrando no quarto item de 

pauta, sobre o encontro anual de avaliação e planejamento dos COREDEs, o 

presidente colocou para os presentes a possibilidade de mudança do evento para 

2021. i) Carlos Eugenio Santos, presidente do COREDE Celeiro, sugeriu que o 

evento fosse transferido para a primeira assembleia do fórum, em março de 2021, 

pois considera o momento atual inviável em função do momento eleitoral e da 

situação da pandemia. j) Monica Mattia, presidente do COREDE Serra, sugeriu a 

realização de um pré-fórum, trazendo instituições de ensino para que apresentem 

estudo realizados sobre os conselhos de desenvolvimento regionais, no intuito de 

motivar os presidentes do COREDEs para além da Consulta Popular. k) Em 

função do tempo avançado, o presidente agradeceu pelas manifestações dos 

membros, informando que as propostas serão avaliadas e discutidas através de 

grupo de whatsapp, ficando definido a tratativa do evento para a próxima reunião. 

l) 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.  

 

8 de outubro de 2020 

 

 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


