
 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Data: 13/05/2021 

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 13 de maio 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) 

Participação do Deputado Gabriel de Souza – Presidente da Assembleia Legislativa 

do RS; 3) Participação do Deputado Clair Kuhn – Presidente da Frente Parlamentar 

para Retomada da Economia Pós-covid; 4) Consulta Popular; 5) Assuntos Gerais. a) 

O presidente, faz um cumprimento especial aos novos presidentes eleitos, que estão 

participando da AGO, e deixa a palavra para os mesmos se manifestarem. Evandro 

Silva do COREDE Produção, agradece por poder continuar fazendo parte da diretoria 

do COREDE Produção, agora na condição de presidente, e se coloca a disposição 

para dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo COREDE 

Produção. Regina Hernandes, do COREDE Central, diz que é um grande prazer fazer 

parte do grupo de coredianos, salienta a responsabilidade de assumir a presidência 

do COREDE Central e que o grupo unirá forças para seguir o trabalho e alavancar o 

COREDE Central.  José Reis, do COREDE Missões, pede a palavra para informar 

que o COREDE também realizou eleições e não houve alterações nos cargos de 

presidente e vice-presidente. b) Nas comunicações da Presidência, Roberto informa 

que no último mês a diretoria do Fórum se reuniu com Deputado Clair Kuhn delineando 

ações e discussões sobre a frente parlamentar para a retomada da economia, mas há 

o entendimento que para dar continuidade a esse assunto é necessário colher mais 

informações,  e verificar  disponibilidade de participação dos membros presentes de 

cada COREDE, na reunião de hoje. Comunica que esse tema será abordado 

novamente com a participação do Deputado Clair.  c) Na sequência o presidente 

passa a palavra para a professora Taciana Angélica Moraes Ribas, para apresentar o 



estudo em relação aos COREDEs. Taciana Angélica Moraes Ribas inicia sua 

apresentação falando que, quando fez o mestrado em 2015 e 2016, sua dissertação 

avaliou o COREDE Missões, e o resultado da pesquisa foi amplamente divulgada fora 

do RS, salientando o quanto os COREDES do RS são bem-vistos por outros estados. 

Após essas considerações inicia o relato sobre o projeto intitulado “Gestão Social e 

Cidadania, Controle Social de Desenvolvimento Regional do RS”,  o intuito desse 

projeto é analisar compreender e avaliar a dinâmica de controle social do 

desenvolvimento praticada pelos Conselhos Regionais e Municipais, sendo que 

dentro deste projeto guarda-chuva, há um subprojeto intitulado “observando o 

desenvolvimento Regional gestão e controle social nos territórios do Noroeste Colonial 

Vale do Rio Pardo e Missões e Litoral”, para que possa ser avaliado esses indicadores 

os pesquisadores precisam aplicar um questionário em todos os COREDEs do RS, 

sendo assim Profª Taciana pede o apoio e participação de todos os presidentes dos 

COREDEs presentes nesta assembleia para que lhe envie os nomes e contatos de 

telefone e e-mail dos presidentes, para que seja enviado a todos o questionário e dar 

andamento ao projeto de pesquisa. Nelson José Thesing do COREDE Noroeste 

Colonial pede a palavra para ratificar a importância desse projeto de pesquisa e 

importância da participação de todos em responder o questionário que será enviado 

posteriormente. O Presidente agradeceu a apresentação afirmando que sempre que 

os COREDEs puderem ajudar e colaborar o farão, passando de imediato para o 

próximo assunto da pauta. d) Com a palavra Deputado Clair Khun, que agradece o 

espaço e sauda todos os presentes, iniciando sua fala dizendo que a ideia de criar a 

frente parlamentar surgiu para unir todas as ideias, todas as ações necessárias para 

a retomada da economia e afirma que os COREDES têm papel fundamental na 

criação e elaboração dessas ideias e ações devido a cada um conhecer as 

necessidades de suas regiões de abrangência. Sendo assim, se coloca inteiramente 

a disposição para receber e ouvir todas as ações vindas de cada COREDE. Afirma 

que deverá acontecer reuniões da frente parlamentar com os 28 COREDEs, na região 

central de abrangência de cada um. Pede então que cada COREDE busque arranjos 

locais, programas e projetos de médio e longo prazo, para retomada da economia. 

Após a apresentação do Deputado, o presidente abriu espaço para que os COREDEs 

se manifestem a respeito do assunto abordado. Álvaro Werlang COREDE Centro Sul 

apresenta para todos um documento que está sendo elaborado com propostas e 

programas que visam contribuir ao desenvolvimento com alavancagem do setor 



econômico, dentre eles destaca: Programas de capacitação de gestores de micro e 

pequenas empresas, Ampliação do programa de redes de cooperação,  Incrementar 

parcerias com Polos Tecnológicos, Programa de Formação de Cooperativas, 

Estabelecer parcerias com o Governo Estadual via FAMURS com a geração de 

escritórios de Negócios e Parcerias estratégicas. Tania Terezinha da Silva, 

presidente do COREDE Vale do Rio dos Sinos, afirma da importância dos COREDES 

na participação da retomada da economia, concorda que devem ser apresentadas 

ações e propostas, projetos para os municípios, mas que é muito importante que seja 

muito bem estudados e  pautados, afirma também que o CONSINOS está tendo 

reuniões com os novos prefeitos e prefeitas mostrando a importância do COREDE e 

que  devemos aproveitar esse momento pós pandemia e desenvolvimento para 

mostrar a força dos COREDEs. Roselani Silva, do COREDE Sul, sugere que se tenha 

um documento comum, para que todos os COREDES possam pontuar nesse 

documento suas ações e programas baseado nas necessidades especificas de cada 

COREDE. Nelson José Thesing, do COREDE Noroeste Colonial, informa que deve-

se levar em consideração três eixos importantes que são a educação e, também, os 

setores de agricultura familiar e pequenas e micro empresas, pensar e destacar ações 

levando em consideração, principalmente, esses dois setores. O Presidente afirma 

que em breve será realizado uma reunião da diretoria do Fórum, para alinhar e finalizar 

o documento apresentado pelo Álvaro, e que será encaminhado aos presidentes dos 

COREDEs, para ser discutido internamente em cada um, e que no prazo de no 

máximo 15 dias seja apresentado ao Fórum as propostas e ações levantadas em cada 

COREDE. Sendo assim passa-se de imediato para o próximo assunto da pauta. e) 

Bruna Bloss do DDR, inicia sua fala apresentando as inovações da Consulta Popular 

2021, salienta que ainda há trâmites burocráticos para serem resolvidos, por isso na 

reunião de hoje passará algumas informações de como será o novo formato da 

Consulta Popular.  Destaca que o envio de projetos será através de um aplicativo onde 

qualquer cidadão poderá lançar pré-projetos, que serão avaliados pelas secretarias 

especificas para saber se esse projeto poderá ser executado, após essa análise os 

projetos poderão ser curtidos nesse aplicativo, sendo que os dois projetos mais 

curtidos vão direto para a cédula, os demais passarão pelas assembleias para, 

posteriormente, ir para a cédula e serem votados. Afirma que o processo ainda está 

sendo analisado e poderá sofrer algumas mudanças e ajustes, a secretaria ouvirá 

posteriomente, em uma reunião a diretoria do Fórum dos COREDEs para ouvir as 



sugestões e ideias que possam aperfeiçoar esse novo modelo da Consulta Popular. 

Membros presentes questionam Bruna sobre os valores dos recursos tanto da 

Consulta Popular, quando da manutenção para o ano de 2021. Ela responde que a 

princípio os valores serão os mesmos do ano anterior. Bruna salienta que os projetos 

que estão no PED de cada COREDE podem ser lançados como pré-projeto no 

aplicativo. Presidente reafirma a importância de agendar a reunião com a presença 

do Secretário Gastal, para discutir os valores da Consulta Popular e, posteriormente, 

reunião com a secretaria para discutir os ajustes necessários para esse novo modelo 

que está sendo apresentado. Após diversas manifestações dos membros presentes, 

o presidente agradeceu a participação da Bruna e passou de imediato para o próximo 

assunto da pauta. f) Nesse momento haveria a participação do presidente da 

Assembleia Legislativa, o Deputado Gabriel de Souza, mas devido a outro 

compromisso externo o mesmo não conseguiu chegar a tempo de participar da 

reunião de hoje. O presidente informou que sua participação seria para comunicar e 

reforçar a parceria da direção da  Assembleia  com o Fórum dos COREDEs, comenta 

que o mesmo terá participação na TV Assembleia, participação de rodadas de 

debates, afirmando que o Fórum terá uma grande visibilidade e considerou importante 

a participação de todos os COREDEs, juntamente com o Fórum nesses momentos. 

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. 

 

 

 

13 de maio de 2021 

 

 

Roberto Luís Visoto      Monica Beatriz Matttia 

Presidente       Secretária 


