
ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 10/02/2022

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 fevereiro 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)
Comunicações da Presidência; 2) Avaliação da Consulta Popular 2021 e Projeções
2022; 3) Revisão dos PEDs e Cronograma;  4)  Assuntos gerais.  a) O presidente
inicia  a  pauta,  parabenizando todos os  COREDEs por  suas  atuações durante  a
Consulta  Popular  2021,  informando  que  será  apresentado  para  o  fórum,  um
documento  a  ser  encaminhado  ao  secretário  Claudio  Gastal,  tratando  sobre  o
parecer  dos  COREDEs  sobre  a  Consulta  Popular  2021. b) Carlos  Eugênio,
COREDE  Celeiro,  e  Geraldo  Both,  COREDE  Paranhana-Encosta  da  Serra,
informam as reeleições de suas diretorias dentro de seus respectivos COREDEs. O
presidentos parabeniza os coredianos e alerta para todos COREDEs que passem
por processos de eleição estejam com suas ATAs regulamentadas e legalizadas.  c)
O presidente passou a palavra para a professora Veronica Bohm, da Universidade
de Caxias do Sul, para apresentar seu trabalho Instituto da Longevidade, o qual trata
das questões de envelhecimento no Brasil. Acabada a apresentação, a professora
se despede do Fórum, e o presidente segue para a segunda pauta da reunião. d)
Tratando das questões referentes a Consulta Popular, o presidente inicia sua fala
apontando  que  a  diretoria  do  Fórum  assume  o  erro  de  aceitar  a  forma  como
decorreu a Consulta Popular 2021, e afirma que o Fórum não aceitara que a próxima
CP siga neste modelo. Ao concluir a fala, passa a palavra para Álvaro Werlang,
COREDE  Centro  Sul,  responsável  por  apresentar  a  proposta  de  ofício  a  ser
entregue ao secretário  Claudio Gastal.  Terminada a apresentação,  o  presidente
abre espaço para que os demais COREDEs se manifestem para complementar o
ofício.  Lucivane Guadagnin, COREDE Serra, indica mencionar as dificuldades de
comunicação com a Secretaria de Planejamento Governança e Gestão durante o
processo da Consulta Popular. Geraldo Both, aponta para que as assembleias de
definiçãoda cédula eleitoral, sejam conduzidas apenas pelos COREDEs e que não
sejam  mais  aceitos  projetos  populares.  O  presidente  responde  que  todas  as



observações  serão  registradas,  mas  que  para  as  assembleias  é  importante  a
participação da SPGG, para a produção da ATA que deve ser regulamentada pela
secretaria. Muitos COREDEs apontaram forte descontentamento com questões de
prazo e prestações de contas, ficou frisado a indignação com a data em que foi
disponibilizado o recurso para gastos com a consulta Popular, liberado dias depois
do encerramento do período de votação, chegando ao ponto de alguns COREDEs
receberem apenas no ano de 2022, impactando nas prestações de contas.  Carlos
Eugênio,  aponta  que  é  necessário  se  criar  uma  ferramenta  legal  que  cobre
participação  por  parte  dos  COMUDES.  Marcia  Faccin,  COREDE  Médio  Alto
Uruguai,  apontou que se deve melhorar a comunicação com o Estado, que é o
responsável por divulgar os dados oficiais da Consulta Popular, em especial para a
mídia. Ronaldo Maciel, COREDE Sul, afirma que está sofrendo um problema o qual
já havia alertado a SPGG no início da Consulta Popular. O projeto eleito e mais
votado  em  seu  COREDE  não  possui  caráter  regional,  e  que  agora  sofre
impedimentos para ser contemplado com o recurso.  e) Após todos apontamentos
feitos pelos COREDES, o presidente encerrou o assunto e seguiu para a próxima
pauta. O presidente inicia sua fala informando que no dia 15 de fevereiro será feita
uma  reunião  coma  diretoria  do  Fórum  e  com Antonio  Cargnin para  tratar  da
temática dos PEDs, e que no dia 17 de fevereiro será a reunião com todo fórum para
tratar o tema. Ele aponta que cada COREDE será contemplado com um valor e que
cada um ira elaborar o próprio plano de trabalho, mas que é importante que todos
COREDEs sigam uma padronização,  o  presidente conclui  a  fala  abrindo espaço
para  dúvidas  ou  apontamentos  dos  demais  COREDEs.  Alguns  coredianos
expressaram desinteresse em participar da reformulação dos PEDs por questões de
conflito e descontentamento com a CAGE. O presidente orientou os COREDES que
não tenham interesse em participar, enviarem um documento oficial da diretoria até
o dia 17 de fevereiro se manifestando.  Idioney Oliveira Vieira, COREDE Alto da
Serra do Botucarai, pede para que a diretoria do fórum busque uma reunião com o
diretor geral da CAGE, para resolver as demandas apontadas pelos COREDES.  f)
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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