
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 10/06/2021 

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. 

 

No dia 10 de junho de 2021, 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) Comunicação da Presidência; 2) 

Comunicações dos COREDEs; 3) Discussão sobre Proposta do Fórum para a Frente 

Parlamentar; 4) Consulta Popular; 5) Assuntos Gerais. a) O presidente saudou a 

todos, inicia a reunião informando que o secretário Juvir Costella que estava 

confirmado para AGO de junho, não poderá participar devido a uma reunião de última 

hora agendada com o governador. Em seguida abriu espaço para os COREDES que 

realizaram eleições no último mês apresentasse a diretoria eleita. Vanice Andrade de 

Matos COREDE Fronteira Noroeste, informa que no dia 26 de maio foi realizado as 

eleições onde ela permanece como presidente, e informa os nomes dos demais 

membros que completam a diretoria do  COREDE Fronteira Noroeste. Adalécio 

Kovaleski COREDE Campos de Cima da Serra, informa que no dia 28 de maio foi 

realizada uma assembleia para prorrogar o mandado da atual diretoria ate dezembro 

de 2021, quando será realizada nova eleição. Heitor Petry COREDE Vale do Rio 

Pardo, Informa que também foi realizada assembleia solicitando prorrogação do 

mandato da atual diretoria em até um ano. Paulo Diogenes Quevedo Borges 

COREDE Alto da Serra do Botucaraí, Informa que foi realizada eleição de forma virtual 

e o Idioney Borges permanece como presidente do COREDE e informa os nomes dos 

demais membros que compõe a diretoria. b) Presidente ressalta que a reunião de hoje 

vai se pautar muito no debate com relação a proposta do Fórum dos COREDEs que 

será apresentada na frente parlamentar de retomada a economia no Estado.  c) De 

imediato presidente passa a palavra para Heitor Petry falar sobre as atividades do 

FUNDOPEM, que relata que o mesmo vinha atuando dentro da lei de incentivo que 



visa fomentar o empreendedorismo e atualmente o seu papel tem sido analise e 

aprovação dos projetos de incentivo, a cada sessão eram analisadas as propostas de 

incentivo na maioria das vezes sendo norteados pelos pareceres técnicos emitidos 

previamente. Informa que recentemente foi tramitado na assembleia um projeto de lei 

que reformula a operacionalidade do FUNDOPEM, neste novo modelo o poder de 

decisão de aprovação fica dentro do próprio Sistema Estadual para Atração e 

Desenvolvimento de Atividades Produtivas – SEADAP e o Conselho Diretor teria a 

atribuição de definir as regras e critérios, estabelecer as condições para os 

empreendedores acessarem aos programas de incentivo do FUNDOPEM ou do 

Integrar RS, não cabendo mais ao conselho a aprovação dos projetos. Reforça que já 

foi encaminhado para todos os COREDES a minuta com as alterações citadas e 

sugere que seja debatido dentro da reunião de hoje caso haja tempo ou seja  criado 

um grupo com os representantes dos COREDES que tem interesse em aprofundar e 

debater sobre o assunto  para levar uma posição do Fórum dos COREDEs na próxima 

reunião do Conselho Diretor. Apos várias manifestações define-se agendar para 

próxima semana uma reunião com os representantes dos COREDEs que tiverem 

disponibilidade para discutir mais detalhadamente a minuta apresentada. d) Próximo 

assunto a ser tratado, Professor Álvaro Werlang COREDE Centro Sul  apresenta a 

carta com a compilação das propostas recebidas para a criação da frente parlamentar 

para análise e contribuição de todos os presentes. Heitor Petry, sugere, no item 12, 

além de implementar pesquisas sobre energias alternativas, incluir programas de 

fomento e incentivo a geração de energias renováveis. Outra sugestão seria criar 

estadual ou regional fundos de aval para auxiliar principalmente os micros e pequenos 

empresários, que fosse uma opção onde esses empresários menores possam buscar 

crédito. Vanice Andrade de Matos COREDE Fronteira Noroeste, sugere incluir algum 

programa relacionado a segurança pública, pois os índices de criminalidade estão 

aumentando consideravelmente e afetará diretamente as empresas empresários 

população geral e economia. Sugere também a longo prazo discutir com o governo 

para incluir o empreendedorismo no ensino médio, salienta que este assunto não está 

relacionado com o tema do documento discutido no momento, mas que deixa o 

registro para pensar nesse assunto futuramente.   Márcia Faccin COREDE Médio 

Alto Uruguai, comenta que o plano apresentado está muito completo, abrange todas 

as áreas com necessidade de incentivo para retomada da economia mas sugere que 

dentro de todos os tópicos apresentados seja interessante pontuar três ou quatro 



tópicos como prioridade nesse momento. Antônio Caio Jordão COREDE Central, 

sugere solicitar a assembleia para abri as emendas do orçamento do estado, e 

trabalhar nas audiências públicas de cada região funcional os projetos questão 

comum a toda região e que seja necessário iniciar naquele momento para retomada 

da economia. Quanto a proposta enviada pelo COREDE sobre governança regional 

que a muito tempo vem sendo discutida dentro dos COREDEs, fala da necessidade 

de se ter uma estrutura regional que possa trabalhar nas questões de 

desenvolvimento, salienta que são os COREDES que possuem o perfil de atuar nas 

questões de desenvolvimento regional mas que é necessário o entendimento do 

Governo para que seja criado até dentro dos COREDES uma estrutura técnica para 

trabalhar fortemente no desenvolvimento nas regiões. Evandro Silva COREDE 

Produção, salienta que os COREDES estão em um momento ímpar de transformação 

de posicionamento  junto a sociedade, sendo assim é importante pensar além deste 

Governo, podendo se ter uma agência de desenvolvimento liderada pelo COREDE de 

cada região, nos dando o protagonismo de unir outras entidades, para se ter o 

entendimento dos projetos desenvolvidos e assim levar até o governo a apresentação 

dos mesmos. Hugo Chimenes COREDE Fronteira Oeste, sugere, no tópico onde fala 

dos polos tecnológicos, incluir também os parques tecnológicos. Mônica Beatriz 

Mattia COREDE Serra, propõe dividir o plano divido em duas partes, sendo a primeira, 

com três ou quatro  fortes estratégias que ajudem na retomada da economia em um 

curto prazo que tragam resultados imediatos, e a segunda parte em estratégias de 

médio e longo prazo que contemplem questões de infraestrutura, saneamento básico, 

energia elétrica, focar na qualificação de mão de obra de jovens e adultos. Elizabeth 

Fontoura Dorneles COR Alto do Jacuí salienta que este é o papel dos COREDES 

conseguir reunir e articular, todos esses interesses em torno do desenvolvimento das 

regiões, e que a visão que tem dos  COREDES, é que os mesmos têm que estar para 

além de cada governo, de cada politica de governo, tem que se ter uma politica de 

região, e essa se dará através das articulações dos COREDES. Após todas as 

manifestações, o presidente, informa que o objetivo de hoje era apresentar o 

documento e que o mesmo será disponibilizado a todos para fazer as devidas 

contribuições, será articulado entre a diretoria do Fórum e definida as datas para envio 

das contribuições e após as definições serão repassadas as datas para todos os 

presentes. Aproveitando o momento Heitor Petry informa que ficou agendada para o 

próximo dia 16 a reunião para discussão da minuta do FUNDOPEM. e) De imediato 



presidente Roberto passa a palavra para o Leandro Garcia da SPGG para falar sobre 

os recursos da manutenção,  que informa a todos que m dos motivos que está 

atrasando o processo de liberação do recurso é a finalização das prestações de contas 

do recurso anterior, devido a inclusão da compra de notebooks foi solicitado na 

semana passada uma nova ESRO onde consta os valores para compra dos 

equipamentos, que deve ser liberada na próxima semana, dando assim seguimento 

na liberação do recurso. Presidente agradece a presença do Leandro e salienta a 

importância dos COREDES zerarem as pendências anteriores para dar sequência a 

liberação do recurso. f) Sobre a consulta popular afirmou que haverá consulta este 

ano, antecipou que o valor destinado a consulta será maior que no ano anterior e 

informa a todos que já tem uma reunião agendada com a SPGG para detalhamento 

sobre a consulta e assim que a reunião acontecer será repassada todas as 

informações aos COREDEs. g) 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, Mônica Mattia Secretária, e pelo Presidente. 
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