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Aos doze dias  do mês de julho  do ano dois  mil  e  um, às  nove horas  e  trinta  
minutos, na Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sito 
na  Avenida  João  Pessoa,  número  52,  em  Porto  Alegre-RS,  realizou-se  assembléia 
mensal do Fórum dos COREDES/RS. Estiveram presentes e representados os seguintes 
COREDES: Corede Alto do Jacuí - Pres. Luiz Pedro Bonetti e Kid Solano Stock da Silva;  
Corede Central  - Pres. Flávio Miguel Schneider e Cláudio Ritter Alves;  Corede Médio 
Alto Uruguai - Pres. Edemar Girardi, Charleston B. Teston e Antônio J. Flores; Corede 
Fronteira Oeste - Pres. Hildebrando Santos dos Santos e Moisés Voigt Görgen; Corede 
Noroeste Colonial  - Pres. Paulo Afonso Frizzo; Corede Norte - Zeferino Perin;  Corede 
Hortênsias/Planalto  das  Araucárias  -  Pres.  João  Olavo  Resés;  Corede 
Paranhana/Encosta  da  Serra  -  Paulo  Roberto   Von  Memodin;  Corede  Serra  -  José 
Antõnio Adamoli; Corede Vale dos Sinos - Cláudio Coelho Marques; Corede Vale do Rio 
Pardo - Mariza D. Christoff; Corede Vale do Taquari - Pres. Dinizar Becker; Corede Sul -  
Pres. Roselani Sodré da Silva. Também participou o conselheiro Pedro S. Bandeira. Não 
compareceram  e  nem  justificaram  ausências  os  COREDES:  Centro  Sul,  Missões, 
Nordeste, Litoral, Fronteira Noroeste, Produção, Campanha, Vale do Caí e Metropolitano  
Delta  do  Jacuí.  Inicialmente,  a  Presidente  do  Fórum Profª.  Roselani  Sodré  da  Silva 
solicitou a inversão da pauta, iniciando os trabalhos com a participação da Secretaria da  
Coordenação  e  Planejamento.  O  Senhor  Tarson  Núñez  -  Diretor  do  DDRU  pediu 
desculpas  pela  impossibilidade  do  Senhor  Secretário  Adão  Villaverde  participar  na 
Assembléia do Fórum dos Coredes, que estava programada para o período da tarde.  
Após algumas manifestações, acordou-se a necessidade de uma reunião específica com 
a SCP para tratar de assuntos como a agilização da regionalização dos órgãos setoriais 
de  governo  e  a  prestação  de  contas  dos  COREDES.  Após,  a  senhora  presidenta 
apresentou o relatório da atual diretoria executiva cujo mandato está encerrando. Com 
relação  ao  Fórum  Democrático  se  referiu  aos  eventos  sobre  LDO  2001,  Peça 
Orçamentária do ano 2000, Universidade Estadual, LDO 2001 e Execução Orçamentária.  
Nas  ações  a  nível  federal  destacou  as  audiências  com os  Ministérios  da  Integração 
Nacional e dos Transportes bem como a reunião com a bancada federal gaúcha. Com 
relação a parceria com o Governo Estadual destacou os avanços na regionalização dos 
órgãos  de  governo,  atualização  dos  repasses  para  os  Coredes,  participação  em 
Conselhos Estaduais e seminários de desenvolvimento nas 07 regiões mais pobres. A 
seguir, abriu-se espaço para tratar da agenda do próximo evento do Fórum Democrático 
referente a discussão sobre o SIMPLES. Os senhores André e Domeglini apresentaram a 
proposta de calendário, construída com a participação dos CDLs. Propõe-se a realização 
de 03 reuniões por macrorregiões. Houveram manifestações de alterações de datas e 
locais  e  sugestões  de  ampliação  da  parceria.  Decidiu-se  pela  agendamento  de  uma 
reunião  para  ampliar  a  discussão  sobre  o  Fórum Democrático.  Passando-se ao  item 
"eleição da diretoria executiva dos Conselhos Fiscais e Consultivo e dos Coordenadores 



das macrorregiões", a presidenta dos trabalhos passou a coordenação dos trabalhos a 
Comissão eleitoral  constituída pelos Coredianos José A. Adamoli, Pedro S. Bandeira e 
Zeferino  Perin.  A  comissão  destacou  que  como  a  Profª.  Roselani  colocou  da 
impossibilidade da sua continuidade, trabalhou na busca de um presidente e encontrou  
acolhida  junto  ao  Prof.  Dinizar  Becker.  Como os  demais  membros  da  atual  diretoria  
também manifestaram que não continuariam, criou-se um impasse, que foi resolvido após 
muita discussão e solicitação de solidariedade aos presidentes de COREDES. Também 
decidiu-se  pelo  encaminhamento  de  mudança  do  estatuto  para  ampliar  o  leque  de 
opções para dirigir a diretoria executiva bem como ampliação do mandato de 01 para 02 
anos  anos.  Após o  debate,  construiu-se  a  seguinte  composição,  que  foi  a  chamada: 
Presidente:  Dinizar  Becker;  Vice-Presidente:  Flávio  Miguel  Schneider;  Secretário:  Luiz 
Pedro Bonetti; Secretário Adjunto: João Olavo Rosés; Tesoureiro: Paulo Afonso Frizzo;  
Tesoureiro Adjunto: Edemar Girardi;  Conselho Consultivo: Pedro S. Bandeira, Zeferino 
Perin  e Maria  Alice.  Conselho Fiscal:  Hildebrando,  Jaime Athayde e Rogério  Silveira.  
Coordenadores das macrorregiões: Norte - Zeferino Perin; Nordeste - José A. Adamoli e 
Sul - em aberto. A professora Roselani Sodré da Silva como ex-presidente participará do  
Conselho  Consultivo.  A  seguir  o  Professor  Perin  concedeu  a  palavra  a  Professora 
Roselani  que  se  despediu,  agradecendo  a  colaboração  e  o  apoio  principalmente  da 
diretoria  executiva  e  do  conselho  consultivo.  Finalizou  desejando  sucesso  a  nova 
diretoria.  De imediato o Prof. Perin empossou a nova diretoria  passando a palavra ao 
presidente  eleito  senhor  Dinizar  Becker.  O presidente  se referiu  ao  desafio  de  dirigir  
novamente  o  Fórum dos  Coredes  e  de contribuir  para  o  processo  da  construção  da 
participação  da  sociedade  civil  nos  destinos  do  país.  Apresentou  o  material  visual  
referente aos 10 anos dos COREDES. Encerrou a assembléia, convocando a diretoria  
executiva  para  uma reunião  no período da tarde.  Nada mais havendo a tratar,  foram 
encerrados  os  trabalhos,  lavrando-se a  presente  ata,  que  vai  assinada  por  todos  os 
membros titulares do Fórum dos COREDES. Declaro ser esta ata cópia fiel da  original.  
DINIZAR  FERMIANO  BECKER -  Presidente  do  Fórum dos  Conselhos  Regionais  de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul.


