
 
ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 14/01/2021 

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. 

O Presidente Roberto Visoto abriu a reunião desejando a todos que o ano de 2021 seja um ano em 

que todos consigam alcançar seus objetivos e que a pandemia seja controlada, que as vacinas avancem 

e que haja efetivamente o controle da pandemia para que todos possam voltar a vida normal. Destacou 

a presença do novo presidente do CODEVAT Luciano Moresco,  a quem saudou com muito carinho, e 

solicitou que se apresentasse. Na sequência, solicitou ao integrante do COREDE prof. Geraldo Both 

para declamar uma de suas poesias para saudar os presentes. Em seguida, apresentou a pauta desta 

AGO: 1) Comunicações da Presidência; 2) Aspectos do Plano Estadual de Concessão de Rodovias COM 

O Secretário Gastal; 3) Esclarecimentos quanto a apresentação de Projetos da CP 2020/2021 com a 

Diretora Bruna Bloss; 4) Assuntos Gerais. Inicialmente, deixou a palavra livre para manifestação dos 

presidentes dos COREDEs: Álvaro Werlang, fez sua manifestação destacando a importância da 

atualização dos PEDS em vista de evolução na execução de projetos, necessidade de projetos que 

tragam resultados mais imediatos. Roberto Visoto destacou que o governo federal tem muitos 

programas para investimentos e que é importante aos municípios se apropriarem destas informações 

vinculando os investimentos de infraestrutura vinculados aos PEDs a tais programas. Aproveitou para 

informar que estabeleceu contato com a FAMURS a fim de uma aproximação buscando estreitar as 

relações a fim de execução dos projetos. Tania destacou que o CONSINOS deu apoio a UERGS para que 

consiga área para construção de sua sede tendo em vista a importância do ensino superior gratuito e 

solicitou que os demais COREDEs também manifestassem seu apoio. Vanice questionou sobre os 

programas do governo Federal indicados pelo Presidente que explicou que houve destinação de 

recursos para compra de equipamentos, através de emendas. Sugere que, neste momento, os 



COREDEs se preocupem com os municípios sem ligação asfáltica ou que melhore as rodovias que se 

encontram em péssimas condições. Roberto destacou que os PEDs apresentam demandas quanto à 

infraestrutura de rodovias e o momento é para construção de estratégias que possibilitem executar 

tais projetos, seja com emendas parlamentares ou outros programas federais. Afirmou ser importante 

fazer aproximação dos COREDEs com os municípios para apresentar os projetos e incluir novos 

projetos visando promover o desenvolvimento regional. Em seguida, saudou o Secretário Cláudio 

Gastal e falou da importância do secretário apresentar o Plano Estadual de Concessão de Rodovias aos 

COREDEs. Gastal saudou a todos desejando um ano menos difícil do que o anterior. Informou que 

trouxe informações, também, sobre as privatizações e as PPs que o Estado realizará. Informou que o 

novo Secretário de Parcerias é o Leonardo Busatto que conduzirá a pasta que é uma secretaria 

extraordinária. Disse que a pasta atua em privatizações, concessões e PPPs. Justificou a apresentação 

do tema tendo em vista que o novo secretário está se apropriando dos projetos e por Gastal integrar 

o conselho da Secretaria e, por isso, conhece profundamente os projetos. Afirmou que os projetos 

impactam todas as regiões dos COREDEs. Destacou o projeto de concessão da CORSAN, da privatização 

de presídios, além das concessões de rodovias.  Informou que todas as informações se encontram no 

site, que é considerado uma ferramenta de gestão, pois tudo é publicizado. Afirmou que todas as 

reuniões realizadas com o BNDES, parceiro para a desestatização do Estado, e que desenvolve os 

estudos são públicas, quem desejar pode participar. Apresentou a carteira de projetos com o BNDES: 

CEE, SULGÁS, RODOVIAS, CORSAN, PRESÍDIO DE ERECHIM, CAIS MAUÁ, PARQUES AMBIENTAIS, 

ATIVOS IMOBILIÁRIOS, CRM E TRENSURB. Ao longo de sua manifestação apresentou aspectos 

específicos para, especialmente para CORSAN e Rodovias colocando-se à disposição para contribuições 

esclarecimentos. Informou a todos que a apresentação em powerpoint será disponibilizada a todos e 

estará no site da Secretaria e colocou-se à disposição para responder algumas perguntas. Heitor Petry, 

Presidente do COREDE Vale do Rio Pardo destacou o sucesso da concessão da RS 286, especialmente 

pelo valor da tarifa ter ficado bem abaixo do valor proposto inicialmente. Gastal agradeceu o apoio do 

COREDE Vale do Rio Pardo em todas as discussões. Heitor questionou sobre a CORSAN, especialmente 

para esclarecer se a concessão envolve somente os municípios abastecidos pela CORSAN; e não 

aqueles que possuem gestão própria do saneamento. Gastal afirmou que os municípios com 

companhias próprias estão excluídos do processo. Que no momento inicial estão envolvidas três 

regiões do estado, mas, na sequência todo estado deverá ser envolvido tendo em vista a prioridade 

federal que vem desde o Governo Dilma cujo objetivo é ter investimento privado no saneamento. Na 

sequência, Cintia Agostini, vice-presidente do CODEVAT, destacou a experiência da região com a 

concessão das rodovias da região. Informou que desde o ano passado vem dialogando com o secretário 

de parcerias anterior Bruno Vanuzzi sobre a concessão do bloco de rodovias da região e afirmou que 

há muito a discutir na região sobre a perspectiva de tal concessão, que a grande questão seria como 



os representantes da sociedade podem participar das discussões. COREDE Serra e Vale do Taquari 

estão fazendo esta discussão, pois nas audiências públicas não é possível fazer uma discussão mais 

profunda. Encareceu ao secretário Gastal construir este ambiente de demandas e devolutivas a fim de 

qualificar todo o processo de concessão. Solicitou, também, que os Editais contemplem os conselhos 

paritários a fim de que a sociedade possa manter seu papel de fiscalizadora. Gastal afirmou que passará 

o contato do Secretário Busatto a fim de que as regiões estabeleçam este canal aberto de 

comunicação. Monica Mattia, presidente do COREDE SERRA, colocou da satisfação regional em poder 

participar deste processo de dialogo com o Governo buscando qualificar o Plano de Concessão e 

destacou a importância de que a concessionária planeje as novas rodovias com base no conceito de 

“rodovias inteligentes”. Luciano Moresco, presidente do CODEVAT, questionou sobre a concessão da 

CORSAN, visto que os municípios possuem contrato com a CORSAN, como isso se daria? Gastal 

informou que os Prefeitos cujas cidades estão envolvidas já estavam sendo contactados para 

aprofundar a compreensão sobre todo o processo. Afirmou que as regionais da CORSAN têm realizados 

diálogos com as regiões. Luciano destacou, ainda, que a região vive as consequências das concessões 

realizadas nos anos 90.: das rodovias, da energia, da telefonia e que o que chama atenção é que as 

agências reguladoras são fakes para os cidadãos. Defendeu a importância das agências reguladoras 

terem relação com a sociedade. Referindo-se à concessão das rodovias, que será por 30 anos, destacou 

a importância de que os contratos tenham gatilhos a fim de garantir possíveis ajustes ao longo das três 

décadas. Gastal afirmou que a preocupação é pertinente. O Presidente do COREDE Alto da Serra do 

Botucaraí, Idioney afirmou que participaram ativamente das discussões em torno da concessão da BR 

386; que a participação dos COREDEs foi decisiva para aceitação do modelo de concessão e que foi 

possível aproximar as intenções da sociedade às proposições do Plano; destacou, também, a 

importância de envolver os COREDEs para o acompanhamento posterior à concessão; enfatizou a 

importância dos COREDEs terem participação na AGERGS. Carlos Anschau questionou o secretário 

Gastal sobre a pertinência de cada COREDE apresentar uma demanda regional para construção de uma 

PPP com apoio da secretaria de parcerias. Gastal considerou que se torna necessário verificar a 

capacidade do estado realizar esta modelagem, visto que o parceiro do estado é o BNDES. Em data 

oportuna a Bruna dará retorno sobre o assunto. O Presidente Roberto Visoto agradeceu presença de 

Gastal nesta reunião, e elogiou as atividades do DDR ao longo de 2020 e solicitou ao Secretário iniciar 

as atividades da CP 2021 a fim de agilizar todos os trâmites. Na sequência, o Presidente passou a 

palavra para a Diretora do DDR Bruna Bloss que saudou a todos informando que, neste ano, os projetos 

da CP 2020 foram lançados no sistema, não aceitando projetos impressos, e que os responsáveis pelo 

lançamento dos projetos deveriam ter o e-mail cadastrado no sistema e-gov que funciona para o 

governo federal e estadual. O DDR solicitou dois e-mails de responsáveis para o processo de 

comunicação. Até 18 de janeiro os e-mails devem ser informados, pois a partir do dia 25 os projetos 



poderão ser lançados no sistema informado com prazo final em 12 de fevereiro. Solicitou que os 

COREDEs orientem os COMUDEs no cso de serem responsáveis pelo lançamento de projetos, pois a 

secretaria não tem equipe para atender individualmente cada COMUDE. Agradeceu o apoio e se 

colocou à disposição para esclarecimentos. Afirmou que no dia de hoje enviaria um cheque-list para 

apresentação do Plano de Trabalho proposto por cada secretaria para apresentação dos projetos. Em 

relação aos projetos a serem financiados com incremento da receita do Estado, referente a R$ 10 

milhões, Bruna esclareceu que, possivelmente, serão pagos em 2022.  Sobre apresentação de um 

fluxograma com um tutorial sobre apresentação de projetos, Bruna se prontificou a fazer uma reunião 

específica para demonstrar o novo sistema para lançamento de projetos reunindo os representantes 

dos COREDEs e dos municípios beneficiados com os recursos. Após os esclarecimentos realizados pela 

Diretora Bruna, o coredeano Teonas Baumhardt apresentou uma empresa que desenvolve exames 

sobre a covid 19 representada pelo proprietário Toni Machado, proprietário do Laboratório MS 

Análises Clínicas que informou que seu laboratório está habilitado a desenvolver exames RT-PCR. A 

ideia seria atuar no preventivo, ou seja, os consórcios de municípios poderiam contratar os serviços 

deste laboratório possibilitando rastreabilidade da pessoa portadora do vírus, em cada município, 

buscando seu isolamento e, assim, evitar novos contaminados.  Seria identificado o grupo de contato 

do cidadão para propor isolamento evitando a contaminação. Toni expôs toda a proposta aos 

presentes. Como encaminhamento, o Presidente Roberto Visoto colocou que os interessados poderão 

buscar os serviços. O Presidente convidou o coredeano Paulo Borges para fazer o encerramento da 

reunião declamando uma poesia. Nada mais havendo a 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. 

 

14 de janeiro de 2021 

Roberto Luís Visoto   Monica Beatriz Matttia 
Presidente                                                Secretária 
  


