
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL - Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do 
Rio Grande do Sul

Data: 13 de novembro de 2008, quinta-feira.
Horário: 9 horas
Local: Sala Salzano Vieira da Cunha, 3º andar, Assembléia Legislativa do Estado, Porto Alegre RS.
Lista de Presença: anexa.
Convocação: n°  10/2008 - 
Presidente do Fórum dos COREDEs: Paulo Afonso Frizzo

Presidentes  de  COREDEs  presentes  (9): Antônio  Carlos  Saran  Jordão  (COREDE  Central),  Hugo 
Chimenes  (COREDE  Fronteira  Oeste),  Rubens  A.  Marroni  Furini  (COREDE  Celeiro)  e  Ilton  Nunes 
(COREDE  Nordeste),  Paulo  Fernandes  (COREDE  Rio  da  Várzea),  Jaime  Schaumlöffel  (COREDE 
Hortênsias), Diniz Cogo (COREDE Vale do Jaguari), Delmar Backes (COREDE Paranhana/Encosta da 
Serra), Gilberto Pacheco (COREDE Missões).

COREDEs representados (11): Márcio Krauer (COREDE Vale do Rio dos Sinos), José Antonio Voltan 
Adamoli e Miguel Bresolin (COREDE Serra), Sérgio Luís Allebrandt (COREDE Noroeste Colonial), Cíntia 
Agostini (COREDE Vale do Taquari), Susan Egevarth (COREDE Celeiro), Alfredo T. Garcia (COREDE 
Centro Sul), Cláudia de Camargo (COREDE Rio da Várzea), José Galera (COREDE Médio Alto Uruguai), 
Álvaro Werlang (COREDE Centro Sul),  Leopoldo Justino Girardi  (COREDE Fronteira Noroeste),  Elias 
Scoto Ritta (COREDE Campanha), Paulo Borges e Cláudio Balas(COREDE Alto da Serra do Botucaraí), 
Sady Ramos (COREDE Litoral Norte), Sérgio de Moraes (COREDE Vale do Caí).

Conselho Consultivo: Pedro Silveira Bandeira.

COREDEs ausentes (8):  NORTE, PRODUÇÃO, JACUÍ CENTRO, CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 
VALE DO RIO PARDO, ALTO JACUÍ, SUL, METROPOLITANO DELTA JACUÍ.

Outros participantes: João Gilberto Lucas Coelho (FDDR), Dep. Estadual Gilmar Socela, Dep.  Estadual 
Berfran Rosado e André Petry (SRI).

1 – Apreciação da Ata da Assembléia Geral do dia 09 de outubro de 2008 – A Ata da Assembléia de 
09 de outubro de 2008, após analisada,  foi aprovada sem alterações.

2 – Comunicações – o Presidente do Fórum dos COREDEs, Paulo Afonso Frizzo, comunicou e convidou 
os representantes dos COREDEs para participarem dos eventos informados a seguir: a) nos dias 25 a 27 
de  novembro  de  2008  -  9°  Seminário  Internacional  de  Agroecologia  e  10°  Seminário  Estadual  de 
Agroecologia; b) 19 de novembro - Diálogo de Convergência sobre Cobrança pelo Uso da Água como 
Iinstrumento Econômico da Política Ambiental; c) reunião da Macrorregião Norte, a realizar-se no dia 27 
de novembro do corrente, das 9 às 16h, na URI – Campus de Frederico Westphalen.   Além destes 
convites, o Presidente relatou algumas participações em reuniões e eventos e suas repercussões: - no 
dia 12 de novembro, o Café da Manhã na Assembléia, para apresentação de pesquisa encomendada 
pela Assembléia  Legislativa,  intitulada Os Gaúchos e a Política.  Entre os aspectos relatados,  está o 
desconhecimento da população em relação aos COREDEs, ou seja, 67% da população não ouviram falar 
dos COREDEs e somente 1% disseram que já participaram de alguma atividade dos Conselhos. Sobre 
esse tema, em específico, o grupo levantou algumas hipóteses, como a confusão da população entre 
orçamento participativo e consulta popular e a vinculação destas com os órgãos governamentais. Rubens 
Furini e Diniz Cogo relataram experiências, em suas regiões,  de desconhecimento dos COREDEs, em 
encontros com prefeitos e vereadores eleitos. O Presidente Paulo Frizzo aproveitou a oportunidade para 
recomendar que todos os COREDEs, que ainda não tenham tido contato com os novos prefeitos, que o 
façam, até o final deste ano ou no início do próximo ano. Ainda, com relação à pesquisa, salientou-se a 
necessidade  de  uma  avaliação  pormenorizada  e  indicação  de  possíveis  ações  para  os  COREDEs 
tornarem-se mais conhecidos e terem maior participação da sociedade; - ainda no dia 12 de novembro, 
houve reunião do Colégio Deliberativo do Fórum Democrático - Programa Sociedade Convergente, com 
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objetivo de definir as regras e datas das Assembléias Estaduais de Convergência, que ficaram marcadas 
para dias 28/11, 01º e 02/12 e 04 e 05/12/2008. Das regras, foram destacadas aquelas que indicam que 
todos COREDEs e COMUDEs terão direito a voto nas Assembléias Estaduais, além dos 5 membros do 
Fórum dos COREDEs,  indicados previamente e dos delegados eleitos nas Assembléias  Regionais;  - 
também no dia 12 de novembro, membros do Fórum estiveram com o futuro Presidente da Assembléia 
Legislativa,  Deputado  Ivar  Pavan,  para  tratar  das  preocupações  dos  COREDEs  com  relação  à 
continuidade  do  Fórum  Democrático  de  Desenvolvimento  Regional,  da  parceria  existente  entre 
Assembléia e COREDEs, inclusive no que tange  ao espaço físico, que está em fase final de adaptação e 
ao pessoal de apoio. Os presentes sugeriram a retomada das audiências públicas para discussão  da 
proposta orçamentária do Estado, que, nos anos de 2007 e 2008, não foram realizadas. O atendimento 
às demandas dos COREDES foi assegurado pelo Deputado Ivar Pavan, que, previamente, agendou sua 
participação  na Assembléia Geral do COREDES – RS,  no próximo mês de dezembro. Anteriormente  à 
Assembléia, será feita uma reunião prévia entre Diretoria do Fórum e o Deputado; - ainda, no dia 12 de 
novembro, o Presidente do Fórum esteve reunido com a Titular da Coordenadoria Estadual da Mulher, 
com o objetivo de   articular  mais uma parceria entre as duas instituições,  desta vez em relação ao 
Projeto  Prefeitura Parceira, dentro da Ação Cidade Amiga da Mulher. Para os municípios participarem, 
deverão  criar  em  suas  localidades  a  Coordenadoria  Municipal  da  Mulher  e,  depois,  apresentar  à 
Coordenadoria Estadual um plano de ação nesta área. O município que apresentar o plano recebe o  selo 
“Município Amigo da Mulher”,  que será um diferencial  na busca por recursos nas esferas estadual e 
federal.  O  lançamento  do  programa  está  agendado  para  o  dia  19  de  novembro.  Dentro  das 
comunicações, ainda, o Presidente Frizzo solicitou que todos COREDEs encaminhem um exemplar do 
seu Estatuto e dos planos estratégicos para os arquivos do Fórum. Da mesma forma, um exemplar, em 
meio eletrônico ou impresso, dos trabalhos acadêmicos e científicos, produzidos pelas universidades  ou 
outras instituições de suas regiões, envolvendo os COREDEs. Está sendo preparado um arquivo especial 
de toda essa produção científica, para preservá-la, divulgá-la e deixá-la  à disposição  da sociedade e de 
pesquisadores e estudantes  interessados  no assunto. Solicitou, também, que todos  busquem, em seus 
acervos, exemplares de atas de Assembléias Gerais  do Fórum, que faltam nos arquivos do COREDES - 
RS, conforme relação encaminhada pelo correio eletrônico a todos os COREDEs.  Solicitou, por fim, que, 
sempre que os COREDES forem chamados a se posicionar com relação à UERGS, que defendam a 
continuidade dos cursos, nas diferentes unidades da instituição. A seguir,  foi apresentada pela corediana 
Cíntia,  do  CODEVAT/UNIVATES,  a  proposta  prévia  do  Grupo  de  Trabalho  que  está  preparando  a 
programação  do XII Encontro Anual dos COREDES, que será realizado nos dias 26 e 27 de março de 
2009, na cidade de Lajeado. A proposição prevê dois dias de trabalhos, em painéis, e a abertura na noite 
do dia 26/03, com presença de autoridades e lançamento do livro sobre a obra do Professor Dinizar 
Becker. Os membros da Assembléia concordaram, preliminarmente,  com a programação proposta, que 
será rediscutida e oficializada na Assembléia Geral  de dezembro. Ainda, o Presidente informou  que a 
Carta de Vacaria está impressa e à disposição dos presentes, o que foi  possível,  graças à louvável 
iniciativa  do  Diretor  da  FACCAT,  Presidente  do  COREDE  Paranhana  -  Encosta  da  Serra  e  Vice-
Presidente  do COREDES – RS,  Prof.  Delmar  Backes,  que decidiu  patrocinar  a  impressão,  além de 
preparar o lay-out da publicação.  Cada COREDE poderá retirar até 200 exemplares para distribuir na 
região.  Também,  foi  informado  que,  na  parte  da  tarde,   a  Assembléia  Geral  prosseguirá  com  a 
participação do Deputado Berfran Rosado, que fez um estudo sobre a proposta de regionalização do 
orçamento de 2008,  correlacionando os valores alocados a cada região com a respectiva  população e 
IDESE.  Para as 17 horas,  está agendada  audiência  com o Secretário  Estadual  de Planejamento  e 
Gestão,  Mateus Bandeira, em seu Gabinete, no Centro Administrativo. O Presidente do Fórum solicitou 
aos que puderem participar, que o façam. O intuito da audiência é pleitear a parceria da Secretaria  nos 
trabalhos do planejamento estratégico dos COREDEs e a disponibilização de corpo técnico para  atuação 
junto ao Fórum. O Vice-Presidente do Fórum, Delmar Backes, relatou  sua participação na audiência 
pública  sobre o Orçamento da União,  no dia 03/11/08,  e que,  na oportunidade,  fez uso da palavra, 
solicitando  R$  1.000.000,00  para  o  planejamento  estratégico  dos  COREDEs.  A  solicitação  foi  bem 
recebida pelo relator, Senador Delcídio do Amaral, que, por se tratar de uma demanda que contempla o 
Estado como um todo, será indicada por ele mesmo em seu relatório. Adamoli sugeriu a todos COREDEs 
que,  em  outras  oportunidades,  participem  destas  audiências,  para  apresentar  pleitos  regionais. 
Encerrando o item das Comunicações, Frizzoi relatou  as tratativas mantidas após a /Assembléia Geral 
de outubto, a respeito da realização do Curso Internacional de Gestão Estratégica do Desenvolvimento 
Regional  e  Local  -  RS:   De  acordo  com  a  proposta  elaborada  entre  os  parceiros  –  Ministério  da 
Integração Nacional, Governo do Estado - SRI e COREDES - RS -,   o curso será realizado  no período 
de 02 a 20 de março de 2009, na cidade de Santa Maria, no Centro Marista de Eventos,  por se tratar de 
uma cidade central no Estado. A disponibilidade é de uma vaga para cada COREDE. Algumas vagas 
serão reservadas para funcionários  dos governos Estadual  e Federal.  As despesas com professores 
serão assumidas pelo Ministério da Integração e as de estadia, viagem e alimentação dos participantes 
ficam por conta deles ou do respectivo  COREDE. Como parâmetro, o mesmo curso, em Chapecó - SC, 



teve um custo,  por  pessoa,   de   R$  1.100,00.  Os quatro  COREDEs  que já  tiveram representantes 
qualificados  no  curso de Chapecó,  não  terão novas  vagas,  mas seus representantes  atuarão como 
monitores no curso de Santa Maria (março/2009). A temática proposta para este curso é “multiatividade e 
diversificação produtiva”.  Os candidatos às vagas devem ter  curso superior,  afinidade com o tema e 
compromisso de serem os multiplicadores do processo de planejamento estratégico regional, devendo 
aceitar ser os coordenadores do processo de planejamento estratégico  em suas regiões. Os membros 
da Assembléia Geral destacaram a importância da participação de todos os COREDEs e a indicação da 
Assembléia é de que seja obrigatória a participação de um membro de cada COREDE. As inscrições irão 
ocorrer  a  partir  de  janeiro  próximo,  via  sítio  do  Ministério  da  Integração  Nacional.  Foi  indicado  e 
referendado, como Coordenador Técnico do Curso, o Presidente do COREDE Central,  Antônio Carlos 
Jordão.  A seguir,  participou da Assembléia o Dr.  João Gilberto Lucas Coelho,  entregando um CD e 
divulgando aos COREDEs os dados da pesquisa “Os Gaúchos e a Política”.  Também entregou  os 
documentos  referentes  às  datas  e  regras  das  Assembléias  Estaduais  de  Convergência  do  Fórum 
Democrático – Programa Sociedade Convergente. Solicitou que, na medida do possível, os COREDEs 
cadastrem previamente o representante de cada COMUDE de sua região,  para a votação durante as 
Assembléias Estaduais.  

3 – Revisão do Estatuto do Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do 
Rio Grande do Sul - COREDES RS

O presidente do Fórum relatou os resultados dos trabalhos da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo do Fórum, no que tange à revisão estatutária do Fórum dos COREDEs. Como o novo texto 
integral do Estatuto foi enviado, através do correio eletrônico a todos os COREDEs, juntamente com a 
convocação  da  presente  Assembléia,  foram  lidos  e  discutidos  somente  os  tópicos  que  sofreram 
alteração. Nos objetivos do COREDES - RS, a Assembléia sugeriu incluir um tópico que trata do Fórum 
Democrático - Programa Sociedade Convergente e outro tratando do apoio e estímulo aos Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento. Também foram analisados os artigos 14 e 20, que tratam da Secretaria 
Executiva do Fórum, que pode ser instituída pela Diretoria Executiva e aprovada pela Assembléia Geral, 
o  que  se  constitui  numa  proposta  de  inovação.  A  respeito  do  número  de  membros  do  Conselho 
Consultivo,  foi  salientado  o  aumento  de  três  para  até  cinco  membros.  Ainda,  foi  tratado  da  não-
delimitação e não-denominação das macrorregiões, de que trata o capítulo sexto, permitindo que sejam 
criadas e denominadas, por deliberação da Assembléia Geral, conforme a conjuntura, em cada fase da 
atuação do COREDES - RS.   O artigo 29, que trata de disposições transitórias decorrentes de alteração 
estatutária  anterior,  será  retirado,  não havendo  necessidade  de  sua permanência  no novo Estatuto. 
Salientando que, ainda, falta serem feitos  os ajustes  exigidos pelo (novo) Código Civil Brasileiro, que 
serão  procedidos  posteriormente,  a  título  de  colaboração,   por   um  escritório  da  cidade  de  Ijuí,  o 
Presidente submeteu o Estatuto à apreciação da Assembléia Geral, após verificação do quorum mínimo 
de 2/3 dos membros,  exigido especialmente para alteração estatutária.  Em votação, o novo texto foi 
aprovado  de  forma  unânime,  com  incorporação  das  alterações  que  vierem  a  ser  introduzidas  por 
exigência do Código Civil.  
 
4  –  Indicação  de  representantes  dos  COREDES –  o Presidente  solicitou  à  Assembléia  Geral  a 
indicação de representantes para os seguintes órgãos:
− Conselho Universitário da UERGS: foram indicados  Sérgio Cardoso, para titular  e, como suplente, 

José Antônio Voltan Adamoli;
− FADERS:  foi indicado, como suplente, Márcio Kauer,  permanecendo, como representante titular, 

Luiz Cezar Oliveira Leite;
− Fórum Estadual de Turismo: permanece como representante titular, João Olavo Rosés – que deve 

ser consultado para verificar de seu interesse em continuar com esta representação.  Em caso positi-
vo,  Sady Ramos (COREDE Litoral Norte) será o suplente. Caso contrário, Sady Ramos fica como re-
presentante titular e Jaime Schaumlöffel como seu suplente;

− Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental: ficam indicados como  representantes Ilton 
Nunes - titular -  e  Cíntia Agostini - suplente.

Por solicitação dos membros da AssembléiA, o Fórum deverá buscar informações a respeito do 
efetivo funcionamento dos diferentes órgãos em que o COREDES - RS tem representação, uma vez que, 
em vários casos, os representantes nunca receberam convocação para  reuniões. 

5 – Planejamento Estratégico das 28 regiões coredianas -  Sérgio Allebrandt, em nome do Grupo de 
Trabalho do  Planejamento Estratégico, informou o andamento dos preparativos para, no início  de 2009, 
deflagrar o processo de elaboração dos planos dos 28 COREDEs. Tem-se como certa a disponibilidade 
de  R$  1.000.000,00,  do  Governo  do  Estado  (Orçamento  2009),  R$  1.000.000,00,  da  Assembléia 
Legislativa (talvez, já em 2008) e há possibilidade de se conseguir R$ 1.000.000,00 da União (emenda ao 
Orçamento 2009), além da perspectiva de algum apoio financeiro e de informações  do Ministério da 



Integração Nacional. A idéia do GT é de que sejam feitas duas oficinas de capacitação, por COREDE. 
Para  tanto,  pensa-se  em  preparar  um  grupo  de  14  multiplicadores,  que  trabalhariam  em  duplas, 
assumindo, cada dupla,  a execução de quatro oficinas em cada etapa, num total  de oito.  A primeira 
oficina seria realizada nos meses de abril e maio, com um dia de duração. Já a segunda oficina, entre os  
meses  de  julho  e  agosto,  com  dois  dias  de  duração.  Após  isso,  seriam  elaborados  os  planos 
propriamente ditos, em cada região. Deverão participar das oficinas um representante de cada COMUDE, 
mais o grupo técnico que assumirá a elaboração do plano estratégico do COREDE, incluído o técnico da 
região  que terá participado do  Curso de Santa Maria (02 a 20/03/2009) e que deverá coordenar o 
processo de planejamento. Até o final de 2009, todos os COREDES deverão ter seus planos prontos e 
publicados.

6 – Logomarca dos COREDES –  como não chegaram novas propostas de logomarca e as que foram 
enviadas, até a Assembléia Geral do mês de outubro, não chegaram a entusiasmar, foi formada uma 
comissão para apreciar as propostas existentes e outras que vierem a ser recebidas e, ou optar por uma 
delas, ou desenvolver uma nova e apresentá-la à apreciação da Assembléia de dezembro.  A comissão é 
formada pelos coredianos Márcio Krauer, Delmar Backes e Sergio Cardoso.  

7 – Participação da Secretaria de Relações Institucionais na reunião do Fórum – na impossibilidade 
da participação do Secretário de Relações Institucionais, Celso Bernardi, compareceu à Assembléia o 
seu representante, Sr. André Petry que entregou para cada COREDE um relatório com os dados sobre a 
liberação dos recursos referentes a projetos da Consulta Popular 2006 – 2007 e do passivo das CPs do 
Governo  anterior,   informando  que  as  áreas  com  maiores  dificuldades  são  as  da  Educação  e  da 
Segurança  Pública.  Acrescentou  que  alguns  projetos  somente  poderão  ser  licitados  em  2009,  mas 
permanece o compromisso de que as demandas dos COREDES serão respeitadas e que os valores 
estarão disponíveis no próximo ano. Citou, ainda, que, em alguns cados, os processos não avançaram, 
por  falta de  documentação. Os recursos dos projetos pendentes serão empenhados até 15 de dezembro 
de 2008 e o que não o  for, até esta data, será retomado em 2009. A seguir, colocou-se à disposição para 
dirimir dúvidas dos COREDEs, individualmente, ao final dos trabalhos

8 – Assuntos Gerais
Participação do Deputado Gilmar Sossella-  O Deputado iniciou sua manifestação, fazendo um relato 
de seu posicionamento quanto à questão do projeto que tramita na Assembléia,  sob a denominação 
DUPLICA RS. Enfatizou que está em vias de concluir  a elaboração de um relatório com informações 
pertinentes ao tema. Também,  que está colhendo assinaturas de colegas Deputados, para solicitar uma 
CPI no DAER. No dia 13/11, estará reunido com o Ministério Público do Estado,  para pleitear  que ele 
aprecie a legalidade do projeto que tramita  na Assembléia. Os presentes discutiram o tema, relatando 
aspectos  relevantes  e  foi  definida,  por  proposição  inicial  de  Sérgio  Allebrandt,  a  emissão  de  uma 
correspondência do Fórum em defesa dos pedágios comunitários e contra a renovação do contrato de 
concessão dos pólos de pedágio de que trata o DUPLICA RS. A  redação da carta será inicialmente 
proposta pelos coredianos Márcio Krauer, Delmar Backes e José Adamoli, e encaminhada ao Presidente 
do COREDES – RS, que a endereçará ao Governo do Estado, Assembléia Legislativa, entidades e mídia 
estadual e enviada  aos COREDEs,  para divulgação nas regiões. 

Participação do Deputado Berfran Rosado – o Deputado foi convidado a participar da Assembléia, 
para apresentar relato de estudo efetuado por seu Gabinete, a respeito da proposta orçamentária  do 
Estado, para 2009, que, pela primeira vez, apresenta de forma regionalizada todos os investimentos e 
serviços previstos para 2009. Enfatizou que, por ser um orçamento realista, permite, não apenas sua 
execução integral, mas, também, a  fiscalização  e avaliação da aplicação dos recursos, objetivando a 
redução das disparidades regionais. Neste sentido, foram feitos estudos, correlacionando as propostas 
de  investimentos  regionalizadas  com  a  população  e  o  IDESE   das  respectivas  regiões.  O  estudo 
demonstrou que não há relação entre o volume de recursos destinados a cada região (COREDE) e  sua 
realidade  de  população  e  IDESE.  A  proposição  do  Deputado  Berfran  Rosado  é  de  avançar  ,   nos 
próximos orçamentos,  no sentido de corrigir  essas distorções e adequar  a proposta orçamentária de 
forma a contribuir para corrigir ou minimizar as desigualdades regionais. Trata-se de um primeiro contato, 
que propõe um trabalho conjunto entre Governo do Estado, Assembléia Legislativa e COREDEs, para 
avaliação  da  peça  orçamentária,  com  vistas  a  seu  aprimoramento.  Os  membros  da  Assembléia 
destacaram a relevância do estudo e enfatizaram que os COREDEs são parceiros nesta e em todas as 
iniciativas que promovam a participação ativa da sociedade no direcionamento do  orçamento do Estado 
à redução das desigualdades regionais.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Assembléia, da qual foi lavrada a presente 
Ata, que vai, por ele e pela Secretária, assinada.  


