
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 14/10/2021 

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 14 de outubro 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) 
Comunicações da Diretoria; 2) Comunicações dos Coredes; 3) Secretaria de Trabalho, 
Emprego e Renda (Secretário Ronaldo Nogueira e Diretor Jorge Imperatore); 4) 
Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão; 5) Consulta Popular; 6) Encontro 
Anual. a) O presidente inicia a primeira pauta, referente as comunicações da Diretoria. 
É feito um alerta para que COREDEs enviem antecipadamente suas questões sobre 
da CAGE, para a DARP, via e-mail. b) Também, fica dito pelo presidente, o assunto 
referente a se estabelecer convênio para a atualização dos PEDs, o qual está sendo 
discutido com o secretário Gastal e Antonio Cargnin. c) Ana Cristina, COREDE 
Metroplitano, solicita espaço para sua fala e informa, que é a nova presidente de seu 
COREDE. Também solicita aos demais coredianos, mais experientes, que a ajudem 
com orientações, para captar recursos para um novo projeto de cursos de educação 
profissional e tecnológica médio e médio subsequente. O presidente, então, a 
parabeniza, dando boas vindas a Ana Cristina, e deixa todos os COREDEs a 
disposição para ajudar no que puderem. d) Se inicia a terceira pauta, com o Diretor 
Jorge Imperatore e o Secretário Ronaldo Nogueir, da Secretaria do Trabalho, 
Emprego e Renda, tomam a fala para apresentar sua proposta. O programa 
apresentado, RS TER, tem como objetivo, gerar trabalho, emprego e renda, por meio 
de fomento aos micro e pequenos empreendedores. O programa é formado por três 
pilares, o primeiro: capacitação da gestão dos empreendedores por meio de cursos 
financeiros. O segundo: auxílio de um consultor, no período de seis meses, para o 
plano de negócios, acesso ao crédito e fundos garantidores, com cartas de garantias. 
O terceiro: acesso ao mercado, ambiente de desenvolvimento nos blocos regionais. 
É proposto aos COREDES, que apoiem o projeto, e também no que se refere aos 
fundos garantidores, é utilizar a consulta popular, para multiplicar a verba 
disponibilizada pelo governo. Terminada a fala, da Secretaria de Trabalho, Emprego e 
Renda, o presidente do fórum comenta que os COREDEs são parceiros em tudo que 
puderem ajudar. Fica aberto um espaço para fala de outros integrantes do fórum. 
Nelson José Tech, COREDE Noroeste Colonial, aponta que é importante a criação 



de salas de empreendedores, para se trabalhar politicas públicas que atendam as 
necessidades dos mesmos. e) Terminada a terceira pauta, o presidente chama Heitor 
Petry, COREDE Vale do Rio Pardo, para apresentar as questões do Fundopem, 
debatidas em reuniões do conselho do Fundopem. É dito que um material explicativo 
e detalhado sobre o assunto, foram encaminhados para os demais coredianos. Heitor 
Petry, aponta que, o que mais se destaca de novidades para o Fundopem, é dar mais 
velocidade para contemplar sua solicitação. Neste novo modelo, a parte de análise da 
solicitação vai partir dos critérios estabelecidos pela Secretária de Desenvolvimento, 
e um outro grupo técnico fara a parte de análise. Heitor, apresenta de forma breve as 
novidades, e reforça que os materiais enviados estão completos e bem explicativos. 
f) É iniciada a quinta pauta, da consulta popular, com a presença de Bruna Blos, que 
toma a fala. Ela atualiza as informações do andamento da consulta popular. Seguindo, 
também alerta para os prazos abertos das últimas parcelas de 2018 e 2019, para 
obras e agricultura, que foram encaminhados, via e-mail, para os municípios e os 
COREDEs, com prazo para o dia cinco de novembro. E, um outro e-mail, referente as 
parcelas de 2020, com prazo para seis de novembro a quatro do doze. Após estas 
indicações, a diretora, fica à disposição para tirar dúvidas dos COREDEs. Heitor 
Petry, questiona se, projetos iguais ou muito similares, somam suas curtidas pelo 
aplicativo da consulta popular. Bruna, responde que, as outras propostas, menos 
curtidas, ficam indeferidas, e apenas a mais curtida é deferida, não acumulando 
curtidas. Gabriel Grabowski, faz um questionamento sobre o aumento na conta 
partida. É explicado que o IDES que está sendo aplicado é o de 2018, não mais o de 
2016, isso impacta em mudanças para alguns municípios, juntamente, com algumas 
mudanças de cálculos estabelecidas pela CAGE. Fica solicitado, o encaminhamento 
da nova base calculo para os COREDEs. Marcia Faccin COREDE Médio Alto 
Uruguai, deixa registrado que o aplicativo da consulta popular, não teve alcance 
significativo a população na sua região. g) Olde fenner COREDE Missões, solicita a 
ajuda da diretora Bruna Blos, para orientá-lo no ressarcimento de despesas de 
viagens referentes as atividades dos COREDEs. Stanly Joel Taranger, da SPGG, 
responde que isso varia, pois depende do plano de trabalho. No caso de Olde, é feita 
por nota fiscal, no nome do COREDE, e que deve ser lançada no sistema. Stanly, 
aponta, que a novidade, no sistema de ressarcimento, são as planilhas, que devem 
informar os quilômetros percorridos e quantidade de gasolina utilizada. O presidente 
do fórum, questiona, se o recurso precisa estar depositado, para se efetuar os gastos. 
A SPGG, responde que podem fazer sem o recurso depositado, mas que depois para 
o ressarcimento, devem enviar uma justificativa do gasto. E também deixa solicitados 
que os COREDEs enviem todas as suas dúvidas, referentes a assuntos da CAGE, 
para o encaminhamento de um e-mail para a mesma. Também fica registrado que a 
SPGG, solicitou uma reunião com a diretora da CAGE e o fórum dos COREDEs, mas 
que a mesma foi negada por parte da diretora, a qual acredita que o encontro seja 
antiético. Stanly faz um apontamento, que se compromete a argumentar mais com a 
CAGE, no que tange o assunto de alimentação dentro dos COREDEs, pois segundo 
a Contadoria e Auditoria geral do Estado, os recursos disponibilizados não devem ser 
utilizados para tal atividade. Carlos Eugenio Santos COREDE Celeiro, faz dois 
apontamentos, o primeiro, referente efetuar convocação da CAGE, para o encontro 
anual dos COREDEs. O segundo, que no dia de hoje e no de amanhã, vai realizar 
reuniões com os prefeitos para tratar sobre os projetos da segunda etapa, e solicita 
autorização para realizar a mesma em nome do COREDE. Bruna responde, que não 



se compromete com a autorização pois este assunto não depende dela. Geraldo 
Antonio Both COREDE Paranhana, faz sugestão para que as próximas consultas 
populares já se iniciem com recursos disponibilizados, para evitar futuros problemas. 
h) Alguns coredianos, se mostraram descontentes com questões de ressarcimento da 
CAGE, pois muitos faziam suas viagens informando a quilometragem de cada na 
planilha, e ao final emitiam nota fiscal referente aos gastos. Agora, de acordo com as 
informações, repassadas por Stanly, deve ser emitida uma nota fiscal a cada viagem 
feita, junto da planilha. i) O presidente do fórum, questiona a diretora sobre o 
andamento dos PEDs, e é informado que a SPGG, tem reunião marcada com o 
Secrtário Gastal, para validar o pré-projeto, já formulado. j) O fórum dos 
 COREDEs, se despede de todos os membros presentes da Secretaria de 
Planejamento, governança e gestão. O presidente solicita que dois coredianos, se 
voluntariem para atuar no núcleo de governança da Secretaria do Trabalho, um como 
titular, outro como suplente. Álvaro Werlang COREDE Centro Sul  e Nélson Tech 
COREDE Noroeste Colonial se voluntariam para suplentes. k) 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, Monica Matttia Secretária, e pelo 
Presidente. 

 

 

 

13 de maio de 2021 

 

 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


