
 

 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
Data: 11/03/2021 
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 11 de março 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. O Presidente saudou a todos os presentes e iniciou a reunião 

destacando preocupação com o estado da pandemia, especialmente a questão dos 

leitos. Sobre os recursos, falou que, como presidentes de conselho, devem ter o papel 

de instigar, de cuidar a aplicação dos recursos recebidos, de ficar de olho nos gestores 

municipais. Caso os consórcios não estejam em dia com os requisitos para repasse 

de recursos, municípios que não conseguirem fazer projetos, precisam ser orientados 

na base para que não haja municípios que não consigam apresentar os projetos para 

receber os recursos. Ficou deliberado que será produzido um ofício para a secretaria 

da saúde com a solicitação da indicação das necessidades com recursos da consulta 

popular, e os COREDES precisam estar dispostos a fazer a sua parte. O Presidente 

Roberto relatou que, em Porto Alegre, na posse do presidente da Assembleia 

Legislativa, o Fórum foi recebido de braços abertos. Informou que a sala do Fórum 

está sendo reformada, com lugar garantido, e que o presidente simpatiza com a causa 

dos COREDES. Na próxima AGO o Presidente da ALERGS se fará presente. 

Informou, ainda, que tiverem uma reunião com o Banco do Brasil, sobre financiamento 

a projetos de municípios e conversando com o superintendente Eduardo sobre 

financiamentos para médios e pequenos municípios para desenvolvimento. Visoto 

convidou o superintendente para estar presente na próxima reunião do Fórum. Carlos 

Eugênio Santos (COREDE Celeiro), falou que os hospitais da região estão em 

condições muito precárias, citou que falou com os secretários para que cobrem de 

seus prefeitos, pois entende que grande parte dos recursos está sendo utilizado para 

outras finalidades. João Motta, que está na coordenação do projeto Escola de 

Gestão, a ser realizado pela FAMURS, informou que será realizada uma rodada de 



cursos de capacitação com o tema de desenvolvimento regional e captação de 

recursos em meio a pandemia. Dessa forma ele está sugerindo a parceria com o 

Fórum dos COREDES, pois compreende a experiência dos presidentes dos 

COREDES no assunto desenvolvimento. 

Será feito um seminário regional chamando os novos gestores dos municípios para 

capacitá-los. O evento está planejado para final de abril, do dia 29 de abril ao dia 14 

de maio, onde serão feitas oficinas. A ideia é fazer presencial, caso a bandeira permita. 

Os membros do Fórum parabenizaram e agradeceram pelo espaço e parceria. Bruna 

Bloss, Diretora da Secretaria de Governança e Gestão, informou que receberam 153 

projetos da CP 2020, e que apenas 13 não enviaram. Esse ano aconteceu de muitos 

municípios não entregarem projetos, porque ficaram na mão de terceiros, infelizmente 

após o prazo eles não podem mais receber, já foi prorrogado duas vezes, então não 

tem condições de prorrogar novamente. Comentou também que houve muitas 

entregas incompletas, com documentação faltando, por isso cobraram dos municípios. 

Informou, ainda, que os projetos ainda não foram encaminhados para as secretarias, 

pois ainda estão no prazo para a análise e organização de toda documentação 

recebida, o prazo é 15 de março, a partir dessa data os projetos já estarão com as 

secretarias. Sobre pagamento, comunicou que houve alguns pagamentos com 

estorno, informou que o pessoal que faz o pagamento não recebe um aviso 

informando que não foi possível, então é necessário que a secretaria solicite 

novamente, o que faz com que o processo atrase. Tania, da Fundação de Saúde de 

Novo Hamburgo, falou que devemos começar a discussão sobre os valores da 

Consulta Popular que virão para o próximo ano. Analisar se a estratégia de tirar a 

segurança e a saúde foi assertiva, se o resultado foi positivo ou negativo, pois teme 

pela desmotivação da sociedade para com a CP. 

Ana Beatriz Gorini da Veiga falou que, sobre a covid, tem dados de todos os 

pacientes que são identificados com complicações respiratórias, 60% dos casos são 

atendidos por rede pública. Por isso considera que tenhamos que reconhecer o valor 

do SUS, por isso acha necessário que os municípios tenham esse suporte a mais, 

entende que a saúde deveria estar inclusa novamente na CP. 

11 de março de 2021. 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


