
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 09/09/2021 

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 09 de setembro 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 e dos COREDEs; 2) Secretaria do turismo; 3) 
Consulta popular; 4) Atualização dos Peds; 5) Encontro anual; 6) Assuntos 
gerais. a) O presidente saudou a todos, inicia a reunião com a participação da 
Bruna Bloss que está participando da assembleia COREDE Médio alto Uruguai, 
onde ela passa um rápido parecer de como estão os andamentos das reuniões. 
b) Na sequência o presidente informa que as propagandas serão realizadas em 
parceria entre o fórum dos COREDEs e o Governo do Estado, para a elaboração 
de uma grande divulgação via mídia televisiva. c) É pontuado que, o acordo com 
o governo do estado referente ao passivo de 10 milhões, o qual havia restado 
para o ano que vem, junto com a execução do projeto número dois da consulta 
popular passada, a qual não consta mais com suas pêndencias. Os mesmos 
recebem autorização para serem executados, o envio para a solicitação deste 
projeto tem previsão para o final do ano de 2021, e seja paga e consumada no 
inicio de 2022. Hugo Chimenes COREDE Fronteira oeste, conta que ainda não 
houve o encaminhamento do primeiro projeto de 2021. O presidente responde 
que a informação recebida da secretaria da agricultura é que ainda a receber 
informações a respeito do assunto.  d) O presidente, pede aos COREDEs que 
mantenham atualizadas suas planilhas de controle de quilômetro rodado para 
apresentar na prestação de contas. Reforça a importancia de se marcar reunião 
presencial com a coordenadora da CAGE, para prestrar esclarecimentos 
referentes ao assunto. e) Fica a ser marcada uma reunião CORSAN, para 
discutir sua regionalização. f) É infromado que a secretaria do turismo não 
podera participar da reunião devido complicações de horários. g) O presidente 
intodruz a pauta número quatro, e passa a palavra para Antonio Cargnin. O 
mesmo ressalta que se trata de uma atualização dos Peds, e pede para os 



participantes da reunião propostas de melhorias e novas estrategias para corrigir 
e aprimorar o plano. Nelson José Thesing  COREDE Noroeste colonial, 
enfatiza que em primeiro plano é importante a participação nível federal, 
municipal e estadual para elaboração dos Peds, e em uma segunda visão a 
inclusão das iniciativas privadas nesta estratégia. Monica Beatriz Mattia 
COREDE SERRA, indica a abordagem de novos temas e impactos sofridos nos 
COREDEs para a complementação do plano,  e reenvindica para Antonio que se 
densenvolvam ações para que os COREDES consigam acessar os cadastros 
dos projetos, para fins de monitoramento. Antonio Cargnin, responde que as 
propostas são bem-vindas e serão analisadas. Carlos Eugenio Santos 
COREDE celeiro questiona o prazo de entrega do projeto, é respondido que 
segue planejado ainda para o ano de 2021. h) De imediato, segue para o tópico 
da consulta popular, o presidente abre espaço para o participantes tirarem suas 
dúvidas i) Não havendo dúvidas, se passa para o tópico referente ao 
encerramento do ano. Fica indicado a data do evento para final de novembro, na 
localidade do municipio de Três Passos, RS. Se destaca que um dos temas a 
ser debatido no espaço, será referente aos Peds. 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, Monica Matttia Secretária, 
e pelo Presidente. 
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Presidente       Secretária 


