
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 10/03/2022 

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 10 de março 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 participantes anunciando a pauta: 1) Comunicação da Presidência; 2) 

Avaliação da Consulta Popular 2021 e Projeções 2022; 3) Revisão dos PEDs e 

Cronograma; 4) Assuntos gerais. a) O presidente cumprimenta a todos os presentes 

e inicia a reunião com as comunicações da presidência, destacando que o Governador 

Eduardo Leite estaria presente na abertura da ExpoDireto, mas devido a uma viagem 

dele aos Estados Unidos ele não pode participar da feira e dessa forma conversaram 

por telefone antes da viagem do Governador, dessa conversa o presidente destaca 

que  durante o ano passado o fórum dos COREDES apresentou em torno de 15 

sugestões referente a frente parlamentar de retomada da economia e a grande 

maioria dessas sugestões começaram a fluir e dar resultados parabenizando cada um 

dos representantes dos COREDES que se envolveram e participaram dessa 

construção de sugestões. Deixa o registro do agradecimento do Governador pelo 

trabalho desenvolvido pelo Fórum dos COREDEs. Destaca também que o Governador 

pretende fazer a reunião com a diretoria na volta de sua viagem para tratar de 

assuntos da consulta popular, como os problemas ocorridos na CP 2021 e também 

definir os valores da consulta Popular de 2022 que provavelmente ficará no valor de 

50 milhões. Não havendo mais comunicações passa-se de imediato para o próximo 

assunto da pauta. b) Monica Mattia projeta para todos os termo de referência e inicia 

a leitura do mesmo para que seja de conhecimento de todos e esclarecido todas as 

dúvidas que surgirem. Na sequência Álvaro Werlang explica o item quatro do termo 

referente as cartas convite para seleção da empresa prestadora do serviço. Ao final 

da leitura do termo destaca-se os seguintes itens: Dispensa de licitação (Mínimo 3 



orçamentos), cada COREDE deve ajustar, conforme sua necessidade o modelo da 

carta convite disponibilizado pelo prof. Paulo Mengden, valores já divididos ao teto 

dos R$ 1,4 milhões: Ver anexo no Termo de Referência já disponibilizado aos 

COREDEs, deverá ser contratado o valor total de cada COREDE como serviço de 

consultoria, o contrato de prestação de serviço será firmado entre o Fórum dos 

COREDEs e a empresa vencedora em cada COREDE. Destaca-se que os recursos 

da manutenção não devem ser gastos com despesas referentes a atualização do 

PED. Na sequência Presidente Roberto Visotto informa a todos o retorno dos 

questionamentos feito a equipe da SPGG, quanto as dúvidas levantadas durante a 

leitura do Termo de Referência, quanto a questão da apresentação dos documentos, 

a resposta recebida foi que o único critério será capacidade de preço, deve ser 

cumprindo o que está descrito no termo de referência. É sugerido que o Presidente 

solicite que esse retorno da SPGG por escrito e de forma oficial. Passando de imediato 

para o próximo item da pauta Consulta Popular. c) Vice-Presidente Álvaro Werlang 

destaca que na última reunião entre o Fórum dos COREDEs e o Governador do 

Estado foi tratado sobre a consulta Popular 2021 e a próxima 2022, onde foi definido 

o valor de 30 milhões para consulta de 2021 e 50 milhões para a próxima, como nessa 

mesma reunião também estava sendo tratado os valores que seriam liberados para a 

revisão dos PEDs, ficou para um segundo momento o encaminhamento de aumentar 

os recursos dos passivos. Monica Mattia, sugere solicitar a SPGG um relatório de 

todos os passivos por COREDEs, para que esse relatório seja apresentado na reunião 

com o Governador. Carlos Eugênio sugere que na negociação de valores, seja 

incorporado na Consulta Popular os 55 milhões destinados a Assembleia Legislativa. 

Monica Mattia comenta que diante das manifestações dos COREDEs nas últimas 

reuniões, referente a CP 2021 foi produzido um documento e encaminhado ao 

Governo do Estado destacando que uma das questões que constam nesse 

documento é a extinção do aplicativo COLAB para a próxima Consulta Popular e 

questiona se já houve um posicionamento sobre essa solicitação. Respondendo a 

pergunta o Presidente  informa que o contrato com a empresa COLAB vai até final de 

2022, então a exclusão ou substituição do mesmo dependerá de vários fatores 

incluindo a vontade e decisão do Governo do Estado. Destaca que com a experiência 

negativa que houve nessa consulta popular, o que deve ser avaliado e discutido na 

reunião com secretários do Estado é a forma que o COLAB conduzirá a próxima 

Consulta Popular. Destacou-se também sendo possível, inserir a avaliação inicial do 



PED na CP, referente a projetos ainda não executados ou com fase de execução, 

qualificando o processo da CP. Compatibilizar a revisão inicial dos projetos com a CP 

2022. A 1º Secretária, destaca que na reunião de diretoria do COREDE Serra, 

integrantes da mesma sugeriram criar um apelido para a consulta popular para atrair 

o interesse do publico mais jovem. Ao final das manifestações referente a Consulta 

popular, passa-se para o próximo item de pauta Carta de Três Passos. d) Vice-

Presidente informa que a carta ainda está em fase de construção e projeta para que 

todos possam visualizar a estrutura da carta, salientando que está aguardando as 

contribuições dos painelistas para finalizar o documento. De imediato passa-se para 

o último item da pauta assuntos gerais. e) A 1º Secretária destaca alguns assuntos 

como sugestões e também solicita ouvir a opinião dos presentes sobre os mesmos, 

sendo eles, assunto 1 refere-se sobre a Lei de Proteção de Dados sugerindo que o 

Fórum dos COREDEs através de algum representante a área jurídica pudesse 

orientar como cada COREDE deve proceder para inserir essa politica de proteção no 

seu site. Segundo assunto refere-se a sugestão do Professor Paulo de que o Fórum 

dos COREDEs tenha um plano de comunicação envolvendo a mídia do RS visando o 

fortalecimento dos COREDEs. Terceiro assunto abordado é a sugestão da AGO do 

mês de abril ser de forma presencial, quarto assunto refere-se quanto a complexidade 

da privatização da CORSAN, destaca que na reunião de diretoria um dos Prefeitos 

presente colocou a questão da insegurança de que eles Prefeitos estão sentindo 

diante do fato de ter que  até 31 de março para assinar um termo aditivo de contrato 

com a CORSAN e a algum tempo o COREDE vem sendo solicitado a se envolver 

também nesse assunto, dessa forma o COREDE está em contato com a associação 

dos municípios para saber se é de interesse que o COREDE faça uma discussão no 

próximo dia 18 de  março sobre este tema, destaca que dos 49 municípios da Região 

funcional  3 apenas quatro já assinaram o termo aditivo. E o último assunto sugere já 

iniciar as tratativas de elaborar um documento e agendar uma reunião com os 

candidatos a governo do Estado para levar os temas dos COREDEs e ouvir de cada 

um deles qual a sua posição em relação aos COREDEs. Na sequência Professor 

Pedro Büttenbender pede a palavra para compartilhar com todos os presentes que 

o Programa Pesquisador Gaúcho através do edital da FAPERGS, apresentou um 

projeto de pesquisa tratando sobre o desenvolvimento territorial de três regiões, a 

partir de uma abordagem mais estruturada em uma plataforma inovadora que está 

sendo desenvolvida com uma rede de pesquisadores internacionais e esse projeto de 



pesquisa prevê uma verificação mais aprofundada em três COREDES a nível 

estadual, COREDE Fronteira Oeste, COREDE Litoral Norte e COREDE Fronteira 

Noroeste esse projeto tem um pequeno recurso de apoio da FAPERGS e que de certa 

forma vai acompanhar de perto a questão da revisão dos Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento dessas regiões. Salienta que nesse momento gostaria de fazer esse 

comunicado para todos e se colocar a disposição para em uma próxima a assembleia 

do Fórum apresentar de forma mais detalhada o projeto. Para finalizar os assuntos 

gerais o Vice -Presidente destaca que será consultado a SPGG quanto a liberação do 

recurso da manutenção, para posteriormente poder ser definido se a próxima reunião 

será presencial. f) Nada mais havendo para tratar, o Vice-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. 

 

 

 

10 de março de 2022 

 

 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


