
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 14/04/2022 

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 14 de abril de 2022, 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, anunciando a pauta da reunião: 1) Comunicação da Presidência; 2) 

Comunicação Coredes; 3) PEDs  4) Assuntos gerais. a)   A Corede Serra Mônica 

Mattia  cumprimenta a todos os presentes,em especifico o Luciano Moresco, 

comentando sobre o processo de Concessão das Rodovias, destacando  os conflitos 

gerados neste processo juntamente com situação econômica atual, e também que,  

não  havendo concessão agora, dentro de sete anos teremos a matriz rodoviária 

ajustada de acordo com o que a região merece, incentivando ao uso do transporte 

público e cooperando com meio ambiente, onde Luciano Moresco comenta que ele e 

sua equipe, vão implantar este programa, e não serão negligentes diante disso, onde 

Mônica frisa que é necessário uma nova estrategia sobre o real papel dos  Coredes. 

b) De imediato, o Presidente passa para as comunicações da presidência, destacando 

esteve em Porto Alegre  na SPGG , juntamente com o corpo técnico, pra tratar sobre 

os PEDs. Explicou sobre a questão do pedagiamento, das concessões, que, embora 

algumas regiões estejam em uma situação difícil, cada Corede de sua região deve 

resolver isso, e que também se  coloca a disposição. Comentou da questão de Passo 

Fundo, onde foi inaugurado aeroporto mas não está em funcionamento, fazendo 

lembrar do  pedagiamento 386 , onde na época era de alto valor, porém houve um 

desenvolvimento no Vale do Taquari,  que se expandiu e alterou este quadro. 

Argumentou, dizendo que o processo político é processo mais rapido e eficiente,e sim,  

talvez  agora seja o melhor momento pra discutir referente ao cenário atual, sobre a 

razão e motivo da existência dos Coredes. c) Luciano Moresco toma a palavra, 

concordando que o pedagiamento é algo que todos precisam porém chama atenção 



quanto ao desprezo com relação ao retorno deste processo, argumentando que na 

estrutura no governo somente 22% do que for arrecadado vai ser investido nas 

rodovias, o que, como falou, é algo inaceitável. Roberto retoma, destaca co relação a 

isso,  pra que Corede se envolva, e apresenta Renato que auxiliará na parte jurídica, 

contábil, na confeccção dos planos estratégicos e contratos. O Corede Centro Sul, 

Alvaro Werlang informa que dia 30/03 houve a eleição da direção executiva Corede 

Centro suL, em em charqueadas, onde foi reconduzido, juntamente tesouraria. 

Professor Gabriel, sugere dizendo que quer inclusão da Consulta Popular, na pauta e 

se possível, antes da eleição.  O Corede Noroeste Colonial Nelson José Thesing, pede 

palavra comunicando que também foi reconduzido a direção do Corede de sua região. 

d) Revisão PEDs: Presidente Roberto explica foi necessário uma atualização no plano 

estratégico de desenvolvimento, onde teve uma reunião com governador, que 

conseguiu um “ok” ano passado,  foi liberando um bilhão e meio de reais pra esta 

atualização. Lembra que, pela falta de um norte, os planos estratégicos de alguns 

Coredes eram ineficientes, mas após atualização foi obtido uma  nova localização, 

dentro de uma nova ótica, dando inicio a um novo processo, e que, devido a este,  é 

necessário uma capacitação, sendo que esta sendo feito uma revisão daquilo que já 

se tem,  ou melhorar material ou criar algo novo, desde que este, siga os ritos da nova 

capacitação.  Objetivo principal é melhorar, adequações ao material que já existe, uma 

análise. Carlos Eugênio Azevedo dos Santos, pauta dois pontos, um positivo, com 

relação a capacitação, que vão ser dados seguimentos a projetos e execução destes, 

como por exemplo, dos alimentos da agricultura familiar. Já, o ponto negativo, é com 

relação aos retornos e respostas das suas dúvidas, que pela plataforma e-mail, fica 

mais difícil. Marcia Faccin, Corede Médio Alto Uruguai destaca que os PEDs auxiliam 

no andamento de projetos porém é necessário alinhar esta revisão, sugeriu entregar 

este plano estratégico a região, pra que tenha conhecimento, já que é gerado também 

pelo dinheiro das pessoas daquela região. Monica Mattia, destaca o grau de exigência 

que envolve a elaboração de um plano estratégico regional, frisa a excelência na 

revisão do PEDs, na sua opinião, são considerados sim pelo governo, colocar 

questões municipais no neste plano enfraquece no seu desenvolvimento. Vai trazer a 

área temática, atores e diretores, diante disso, vai ter governança nesta área. 

Concluindo, diante do grau de exigência vem também um desafio para cada Corede, 

nesta nova visão. Na sequência Álvaro Werlang concorda com Marcia, quando citou 

avanço projeto avançar, no que diz respeito a turismo, entre um dos produtos é da 



Consulta Popular. Com relação ao curso, ele destaca que quem trabalha o ensino na 

área de negócios, se encaixa na disciplina de gestão de inteligência, o que facilita. 

Destaca também sua preocupação na falta de formação, escolaridade das pessoas 

de sua região, pois acaba que tendo uma micro visão do seu setor, justificando que 

uma de suas propostas vai se refletir na Consulta Popular. Também elogiou o curso, 

modelo de curso, com ação de melhoria de pensar: carta simplificada, 3 oficios de 

convite e termo de referência que é utilizado.  Ele acredita que a equipe do governo 

fez um bom trabalho porém tem  pouco exemplificação do PED, não trazendo uma 

visibilidade maior, relata porém o uso  dos indicadores, bem como de sexo, idade, 

envelhecimento e etc, pois seu Conselho utiliza Piramides do IBGE, tais como 

comparativos dos anos 70,80,90, 2000 e 2010. Utilizou, como exemplo,o anos 70 no 

gráfico,diz que melhor idade idade pra ter uma filho, na sua região era abaixo de 17 

anos, após isso em outro gráfico subiu pra 19 anos e no ultimo levantamento feito foi 

23 anos. Trazendo algumas conclusões, como de mulheres estarem mais cedo no 

mercado de trabalho,  argumentando que este tipo de informação agrega no PED. Na 

sequencia professor Nelson, diz que o curso foi um ensaio pratico do que foi o teórico,  

trouxe o questionamento “como melhorar qualidade de vida?”, pra isso, um dos 

movimentos necessários é a revisão do material e estudo e análise direto do Corede 

na sua região. Outra questão, é criar um novo olhar, um novo paradigma, trazendo a 

visão de crescimento de região, não de Corede,tendo planos anuais das participações 

municipais,  frisou novamente que a saída é ter um plano estratégico da região, não 

somente de Corede. Roberto retoma, concorda com professor Nelson , passando a 

palavra a Antonio Carlos Jordão, que,segue na mesma linha, referente a capacitação, 

dando um bom retorno sobre a capacitação porém relata sobre a pós atualização, que 

devem se atentar de como executar estes planos, discutir com governo, pra que 

tenham um olhar de olhar sobre os conselhos, que estão ali pra auxiliar, que tenham 

olhar sobre a busca de rescursos e um norte. Na sequência prof. Paulo Roberto 

Megden, concorda com  Antonio Carlos, argumentando que sua visão a respeito disso 

é que o Estado reconhece os Coredes e PEDs são limitados aos técnicos, falta de 

conhecimento, de definição do que é Corede, afetando na execução dos planos, então 

sugeriu uma aproximação mais forte da equipe com o Estado, com o governo do 

Estado. Roberto retoma com a palavra, concordando com todos, de que claro, é 

necessário um imposição do Corede com o Estado, mas Corede tem que ter uma 

sensibilidade com relação aos Conselhos para executarem de fatos estes planos, 



buscar a construção do processo e o bom resultado do trabalho, vindo da atuação das 

equipes regionais. Destacou ações feitas na sua região e governo no Estado, onde 

era usado os PEDs, citou também sua história, dizendo que muitas secretarias 

utilizam os dados dos planos, claro não de forma expositiva, isso é feito de forma 

velada, onde lembrou que fez parte de uma organização que norteou um mapa 

juntamente com governador, onde usaram destas estratégias. Ilton Nunes saúda a 

todos, chama a atenção com nomeclatura do Corede, diz que somente em época de 

Consulta popular, é consultado material,  destacou que é só usado Plano quando é 

algo de interesse próprio, falou da ligação com Auto Uruguai e Erechim, onde as obras 

que estão em andamento porém precisa ser olhada. Comentou da obrigatoriedade 

dos 50 projetos, onde 10 já estão em avanço, dentro alguns que será necessário tirar,  

citando o projeto que liga uma estrada de ferro de Vacaria a  Lagoa Vermelha. 

Representante do Corede Metropolitana pede a palavra, falando sobre a capacitação, 

referente a orçamento que foram feitos, onde houve um ponto negativo devido ao valor 

da revisão, que esta alto,sugerindo que sim e é necessário ajustes, indicadores e 

dados quanto a isso. Roberto toma palavra dizendo que antes era uma escola de 

governo, frisando que estavam passando uma metodologia de trabalho, muitos que 

estiveram ali dentro tiveram acesso aos planos atuais, falta de conhecimento pois seu 

trabalho é técnico, alguns tem visão de Corede como representante de faculdade, 

pediu a todos calma, pois ajustes serão feitos, serão adequados.  e) Carlos Jordão 

retoma, dizendo que ano passado foi incluído diversos projetos, porém destaca qaul 

projeto grande executado pelo governo que mudou perfil encono mico da região, 

ressalta que os projetos precisam ter um impacto ser  de relevância. Roberto reforça 

que o trabalho do Corede é grande, até mesmo o da Consulta Popular, que de forma 

velada, são projetos usados pelo governo. Paulo Roberto Megden sugere uma breve 

votação pra número mínimo de projetos, pra que fique alinhado, Roberto explica que 

o plano atual continua, não se extingue, diante da analise dos planos e projetos, 

chegou a conclusão de que os projetos que tem condições de dar andamento, esses 

permanece, já em contrapartida, projetos que ficam mais inviáveis, questões macro 

permanece, porém neste momento limitar determinados projetos. Paulo explica que o 

que parece é que em determinadas regiões necessita de novos projetos devido as 

alteração ao longo do tempo nas regiões, que fica mais viável um numero minimo de 

projetos pois depois fica mais difícil Estado aprovar, aceitar este. Roberto reforça que 

o  SPGG é um corpo técnico, portanto tem uma visão diferente sobre os processos, 



reforça que não é quantidade de projetos mas sim trazer a tona discussões plausíveis, 

como por exemplo, da questão dos Coredes como corpo de uma universidade, que 

precisam ter noção da real definição do que é o Conselho, visando acesso deste 

material a empreendedores, empresários, prefeitos e etc. Saúda o professor Deomar 

Bakes. Deomar dá sequência saudando a todos dizendo que são duas caminhadas 

diferentes,  sendo que uma delas é do setor publico: não é planejamento abrejante, 

de medio a longo prazo. Quando se fala de Planejamento estratégico regional, tem 

que olhar atualmente dentro da visão da iniciativa privada, que pessoas de dentro 

conhecem, e que muitas vezes  vai ser preciso se curvar a técnicos pra esta mudança, 

então os planos precisam ir pra esta direção, colocando sempre a experiencia de 

Corede neste enfoque. Roberto reforça reunião pra falar sobre os PEDs não feitos, a 

pós capacitação, que haverá um momento pra tratar disto. Marcelo Fossari de Itaqui 

contribui dizendo que ficara por dentro e a frente do Corede de sua regiao fronteira - 

oeste  a partir de agora. Roberto finalizou dizendo que neste primeiro momento foi 

mesmo um debate sobre o tema. f) De que forma serão liberado os recursos aos 

Coredes. Primeiro produto é o plano de trabalho, que deve ser enviado pra  secretário 

Renato com copia pra presidente Roberto e já irem encaminhado ao governo do 

Estado, até dia 20 deve  ser entregue. Se encaminhando ao final, frisando essa nova 

adequação, todos os Coredes serão atualizados, Alvaro destacou questão da 

documentação e  registro de documentos quanto a diretoria. Nada mais havendo para 

tratar,  encerrou a reunião, 

 

 

14 de Abril de 2022 

 

 

 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


