
 
ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Data: 08/04/2021 

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 08 de abril 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) Comunicação da Presidência; 2) 

Comunicações dos COREDEs; 3) Participação do Professor Dr. Rogério Silveira – 

Pesquisador do CNPq e Docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional da UNISC; 4) Participação dos representantes da CORSAN: Sr. Eden José Ferreira 

Zarth Soares – Superintendente da Unidade de Negócios e Parcerias Estratégicas (UNPE) e 

o Sr. Juliano Nungent da Silva – Engenheiro da UNPE; 5) Assuntos Gerais. a) O presidente, 

informou que devido as apresentações do Professor Rogério e a participação dos 

Representantes da Corsan, a reunião iniciaria com as comunicações dos COREDES, 

após comunicações da presidência, logo após as apresentações e, por fim, assuntos 

gerais. Nesse momento o Presidente abre espaço para os representantes dos 

COREDES que gostariam de se manifestar:  b) Idioney Oliveira Vieira COREDE 

Botucarai, informa que foi realizada assembleia geral para eleger a nova diretoria, 

relatando então o resultado da eleição, permanecendo ele como Presidente, vice-

presidente Duerval Giovane Busetti Prefeito de São José, Secretaria Marilda 

Coberline Prefeita de Soledade, Tesoureiro Renato Teichman. c) Comunica que na 

mesma Assembleia os membros solicitam ao Fórum dos COREDES uma 

manifestação em relação a retirada do Governo do Estado da Assembleia Legislativa 

do projeto que pede a mudança no sistema de privatizações, mais especificamente a 

venda das ações da Corsan na bolsa de valores, acreditam que o estado precisa 

discutir mais com os COREDEs e com a sociedade essa questão da venda das ações, 



não sendo esse o melhor momento para votação desse projeto. d) Carlos Eugênio 

Santos, sugere, que seja encaminhado um ofício para o deputado Gabriel de Souza 

da Assembleia Legislativa solicitando a inclusão na pauta para as próximas votações 

o projeto Pró Etanol 292/2020 para que se possa dar segmento ao processo do projeto 

de biorrefinaria. e) Sugere também que seja colocado como uma das pautas quando 

ocorrer o encontro anual em Três passos a apresentação da dissertação do Lucas 

Carvalho da CAGE.  f) Roselani Silva pede a palavra para reforçar o convite para 

assistir a live “Rio Grande do Sul pós pandemia”. g) Presidente informa sobre o 

recebimento do ofício do COREDE Nordeste, comunica que foi feito o 

encaminhamento e solicitação para a CAGE e que o COREDE Nordeste tem o apoio 

do Fórum dos Coredes, pede então que Ilton Nunes relate  o conteúdo do oficio para 

os demais. Ilton Numes faz um breve relato do ofício que solicita apoio do Fórum dos 

COREDES para articular o agendamento de uma reunião com a CAGE para que se 

possa ser discutido e alterado a cláusula referente a contrapartida dos consórcios 

públicos. h) Passando de imediato para as comunicações da Presidência: Roberto 

Luís Visoto, informa que foi recebido o comunicado oficial da Bruna Bloss referente 

a liberação parcela no valor de R$ 10 milhões para os projetos da agricultura que 

foram votados na consulta popular de 2018, prazo para envio dos projetos é de 

12/04/2021 até 03/05/2021. i) comunica que durante a participação do seminário de 

capacitação das prefeituras e entidades vinculadas a FAMURS, ocorreram algumas 

conversas com os diretores do BRDE que demonstraram interesse em fechar um 

pareceria com o Fórum dos COREDES para reformulação dos PEDs. j) De imediato 

passa-se para o terceiro assunto da pauta. Professor Dr. Rogério Silveira 

cumprimenta todos os presentes agradece a oportunidade de participar da 

Assembleia do Fórum dos COREDES e inicia sua apresentação sobre o tema “O papel 

das Cidades Médias e da Rede urbana nos processos de coesão e desenvolvimento 

territorial em Regiões selecionadas do Rio Grande do Sul”. Após sua apresentação 

Presidente agradece o que foi apresentado e por todas as informações passadas. k) 

Passando de imediato para o quarto assunto da pauta, o Presidente cumprimenta e 

agradece a presença dos representantes da Corsan passando a palavra para os 

mesmos iniciarem a apresentação. Eden José Ferreira cumprimenta a todos os 

presentes, agradece a oportunidade e informa que dividiram a apresentação em duas 

partes a primeira sobre a situação atual da PPP da Região Metropolitana que é a base 

para elaborar novos projetos que é a segunda parte da apresentação. Passando assim 

a palavra para Juliano iniciar a apresentação. Juliano Nungent da Silva, compartilha 



os slides na tela e começa a falar sobre o tema abordado.  Após a apresentação do 

Juliano referente a PPP da região metropolitana, Eden inicia apresentação sobre os 

PPPs-Projetos. Após o fim das apresentações, abre-se espaço para o debate sobre o 

assunto apresentado, algumas das questões levantadas pelos representantes dos 

COREDES reeriu-se ao que mudaria na situação que foi apresentada caso 

acontecesse a privatização da Corsan e se existe a possibilidade da participação do 

Fórum dos COREDES ou da diretoria dos COREDES das regiões funcionais para 

discutir sobre as questões de cada região, essa participação seria de grande 

importância e valia. TâniaTerezinha da Silva, da Fundação de Saúde de Novo 

Hamburgo, pede a palavra e em primeiro lugar parabeniza os técnicos e o trabalho 

apresentado e reforça o fato de que o grande gargalo da CORSAN está no 

saneamento e não no abastecimento de água, e que apoia e acha necessário que 

ocorram parcerias público-privadas com o intuito de melhorar cada vez mais o 

saneamento e o abastecimento de água. Heitor Petry argumenta e reitera a 

importância de os COREDES estarem envolvidos e participando e acompanhando 

esse processo. Luciano Moresco, presidente do COREDE Vale do Taquari, 

questiona se os técnicos poderiam informar os contatos de e-mail e se disponibilizam 

para responder dúvidas mais pontuais que possa surgir posteriormente. Não havendo 

mais manifestações dos presentes, encerra-se a participação dos Técnicos da 

Corsan. Por fim inicia-se o 5º assunto da pauta, k) Assuntos gerais, voltando ao 

assunto informado no início a reunião referente a liberação do recurso da consulta 

popular para os projetos da agricultura, Presidente, comunica que será passado por 

e-mail a relação dos municípios que tem direito a receber o recurso. l) Antonio Carlos 

Jordão, levanta a questão referente a atualização dos PEDs, visto que esses 

programas e projetos não foram executados dentro da abrangência doa região 

Central, pede como está a execução dos PEDs nos demais COREDES, por fim 

concorda que seja necessário a atualização, mas questiona quem irá executar os 

PEDs, cita que em uma reunião entre os COREDEs da região Central foi discutido a 

importância da criação uma agência regional para executar esses projetos. Presidente 

Roberto informa que o COREDE tem a função de instigar e induzir os municípios a 

pensar em soluções, os COREDES possuem conhecimento e capacidade de induzir 

as decisões, mas não tem o poder de execução sozinhos. Comenta que estão sendo 

montados pum material referente a escritórios de negócios para que através desse 

haja uma aproximação dos COREDES com as lideranças das regiões, para que se 

discuta a melhor forma de executar os projetos e programas que constas nos PEDs. 



m) 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. 

08 de abril de 2021 

Roberto Luís Visoto   Monica Beatriz Matttia 

 Presidente Secretária 


