
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 11/02/2021 

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 11 de fevereiro 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) Manifestação dos Presidentes sobre questões do desenvolvimento 

regional; 3) Assuntos gerais. a) O presidente saudou a todos, destacando que os 

COREDEs ganharam uma semana a mais para o prazo de entrega dos projetos. 

Frisou que estão com apenas 25 projetos entregues, motivo pelo qual o governo 

atendeu a solicitação do Fórum e ampliou o prazo para até o dia 19. Informou que o 

prazo se refere ao projeto 1, pois o projeto 2 não deve ser encaminhado no momento. 

b) Comentou sobre a participação do Fórum dos COREDEs na posse do novo 

presidente da Assembleia, evento no qual participaram como convidados. Informou 

que também estiveram presentes na assinatura do termo do Estado, com o objetivo 

de destravar o sistema público, o CRECI-RS, no qual o Fórum dos COREDEs se 

encontra como parte do Fórum Democrático. c) Informou que discutiu com o novo 

presidente da Assembleia a respeito da Consulta Popular, frisando para que sejam 

criadas regras definitivas, com relação a valores, para que se consiga trabalhar dentro 

do orçamento do estado. Frisou que o recurso tem sido muito curto para o tamanho 

do envolvimento das pessoas. d) Passando para as manifestações dos COREDEs, 

Carlos Eugenio Santos, COREDE Celeiro, informou que participou de uma entrevista 

com Lucas Carvalho, da CAGE, e que conversou com ele sobre as prestações de 

contas e demais ações dos COREDEs nos municípios, pontuando que a CAGE 

deveria ter uma participação mais efetiva nas reuniões, sugerindo a aproximação com 

a CAGE. e) Sandando a todos, Maneco Hassen, prefeito de Taquari, destacou a 

importância dos COREDEs para a sociedade. Informou que assumiu a FAMURS em 



junho de 2020 e que até o momento os dias têm sido em volta da resolução das 

dificuldades da pandemia. Frisou que é preciso cada vez mais descentralizar, valorizar 

a saúde preventiva através do SUS e valorizar e potencializar os hospitais regionais, 

para que os hospitais centrais fiquem apenas com os casos que demandem de maior 

especialidade. Colocou que a FAMURS pode trabalhar com os COREDEs no sentido 

de fomentar a participação da população nas escolhas, que estão abertos para fazer 

parcerias com o fórum, convidando para que participem da próxima reunião da 

associação, para que o fórum consiga fazer sua apresentação e iniciar uma parceria 

na buscar por avanços. Comentou, também, que os objetivos dos COREDEs estão 

alinhados com os da FAMURS, que todos buscam desenvolver a região e sugeriu que 

solicitassem ao Governo do Estado e Ministério da Saúde que ajudassem com a busca 

rápida e eficiente da vacina, pois não há no horizonte nenhuma perspectiva com 

relação a continuidade da vacinação, considerando fundamental que haja pressão dos 

COREDEs. Falou, também, da priorização dos profissionais da educação para o 

próximo grupo a receber a vacina, para que o retorno as aulas presenciais ocorram 

de forma mais segura para todos. Por fim, agradeceu o espaço e se colocou a 

disposição para conversas posteriores. f) Geraldo Antonio Both, COREDE 

Paranhana, sugeriu uma parceria entre os municípios do estado e do COREDE para 

que se possa fazer com que os jovens que estão na rua, no trabalho infantil, tenham 

parceria dos municípios para a qualificação. Como a lei diz que as empresas devem 

ter 5% de menor aprendiz, pensa que esses jovens podem ser encaixados em 

empresas. Informou também que considera que o primeiro passo seria fazer um 

trabalho no litoral norte, pois lá ocorre em maior escala o trabalho dos jovens. g) 

Monica Mattia, COREDE Serra, comentou sobre a reunião realizada pelo COREDE 

Serra com os 32 prefeitos da região de abrangência, em conjunto com o CISGA e a 

AMESNE, a qual teve por objetivo tratar sobre questões de desenvolvimento da 

região. h) Leonardo Beroldt, COREDE Hortênsias, informou sobre o plano turístico, 

envolvendo os 7 municípios, que o grande desafio foi desenvolver no âmbito regional, 

pois a região não possui nenhum ente de âmbito regional, então buscaram o apoio 

dos secretários dos municípios, através dos seus dirigentes de turismo. i) Adalécio 

Kovaleski, COREDE Campos de Cima da Serra, comentou sobre o projeto votado 

como municipal, que estão com dificuldades para transformar em regional. Informou 

que os municípios estão pensando em entregar separadamente e depois conversar 

coma CAGE, mas não considera a solução. Pediu auxílio do fórum na situação, pois 



o prazo para entrega já está se esgotando e que estão há muito tempo buscando essa 

solução, que já foi solicitado há bastante tempo e que ainda não conseguiram o 

retorno para submeter os projetos em tempo hábil. j) Álvaro Werlang, COREDE 

Centro Sul, pontuou que estão na mesma situação, pois tem duas associações, com 

municípios que não são dos COREDEs ligados ao consórcio. Conseguiram 

correspondência dizendo que não participaram da conquista do recurso e que por isso 

não participam do projeto, e isso foi colocado em ata em forma de correspondência, 

sendo enviado para liberação do recurso. Sem isso, estava com o recurso travado, 

impedido de os municípios ganhadores receberem. 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. 

 

11 de fevereiro de 2021 

 

 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


