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

Data: 20 de março de 2009, sexta -feira.
Horário: das 09 às 16 horas.
Local: Espaço de Convergência, Assembléia Legislativa RS – Porto Alegre
Lista de Presença: anexa.
Convocação: Convocação nº  02/2009, de 09 de março de 2009.
Presidente do COREDES RS - Paulo Afonso Frizzo 

Presidentes de COREDEs presentes (12): Selmira M. Ferhenbach (COREDE Sul), Hugo Chimenes 
(COREDE  Fronteira  Oeste),  Mariza  Christoff  (COREDE  Vale  do  Rio  Pardo),  Ivan  José  Migliorini 
(COREDE Vale dos Sinos), Antonio Diniz Cogo (COREDE Vale do Jaguari), Sérgio Cardoso (COREDE 
Metropolitano  -  Delta  do  Jacuí),  Antonio  Carlos  Jordão  (COREDE Central),  Ilton  Nunes  (COREDE 
Nordeste), Luiz Cezar O. Leite (COREDE Centro-Sul), Delmar Backes (COREDE Paranhana-Encosta 
da Serra), Pedro L. Büttenbender (COREDE Fronteira Noroeste). Theonas Baumhardt (COREDE Jacuí 
Centro). 
 
COREDEs representados (10): Sérgio L.Allebrandt (COREDE-Noroeste Colonial), José Antonio Voltan 
Adamoli  (COREDE Serra),  Cíntia Agostini  (COREDE Vale do Taquari),  Jorge Sady da Silva Ramos 
(COREDE Litoral  Norte),   Deise  Mondadori  (COREDE Campos  de  Cima da  Serra),  Márcia  Faccin 
(COREDE Médio-Alto Uruguai), Simone M. Bender (COREDE Hortências), Vera Lucia Linck (COREDE 
Missões), João Carlos Correa (COREDE Alto Jacuí), Susan Egewarth (COREDE Celeiro).
 
COREDEs ausentes  (06): NORTE,  PRODUÇÃO,  VALE DO CAÍ,  CAMPANHA,  RIO  DA VÁRZEA, 
ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ.

Outros participantes: Márcio Krauer (COREDE Vale do Rio dos Sinos), Álvaro Werlang, Elenir S. Leite 
e Élson .....  (COREDE Centro Sul,  Cesar Antonio Mantovani e Deolmira Girardi (COREDE Fronteira 
Noroeste),  Paulo Roberto Von Mengden (COREDE Paranhana/Encosta da Serra), Antonio Cesar G. 
Nery  (COREDES-RS),  Sidnei  Luiz  ......(Presidente  da  Câmara  Municipal  de  S.  João  do  Polesine), 
Arnildo Schildt  (ONG Nosso Futuro Comum - Brasil),  Delmar Sittoni ( ISCA – Viamão), Mauro Rosa 
(COREDE Médio-Alto Uruguai), Fabiano Marcon (COREDE Vale do Jaguari), Gicelia Barbosa Carvalho 
(COREDE Alto  Jacuí),  Dieter  R.  Siedenberg  e  Cláudia  Wesendonck (COREDE Noroeste  Colonial), 
Tarcizo Bolzan (PM de Restinga Seca), Edo Godoy PM de Horizontina), Luís Fernando Schmidt (Fórum 
Democrático  de  Desenvolvimento  Regional),  Valserina  Gassen  (COREDE  Central),  Daniela  B. 
Giacomini  (Câmara  Municipal  de  S.  João  do  Polesine),  Emerson  Borba  (PMDB  Centro),  Marcelo 
Figueiró  (Gabinete  do  Dep.  Alceu  Moreira),Celso  Bernardi,  Araí  J.  Rohde  e  André  Petry  Silva 
(Secretaria de Relações Institucionais).

Abertura dos trabalhos - O Presidente do COREDES-RS, Paulo Afonso Frizzo, saudou os presentes, 
deu as  boas-vindas  e   deu  início  aos trabalhos.  Saudou,  especialmente,  o  anfitrião  Presidente  da 
Câmara Municipal  de São João do Polesine,  Sidnei   Luiz  Rosso e a Vice-Presidente do COREDE 
Central, ex-prefeita do município, Valserina Gassen, aos quais, de imediato, passou  a palavra. Ambos 
cumprimentaram  os  membros  da  Assembléia,  disseram  de  sua  satisfação  em  recebê-los  e  se 
colocaram à disposição. Valserina relatou, rapidamente, a trajetória do município, que, nesta data, está 
completando 17 anos. 
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 1 - Apreciação da Ata da Assembléia Geral do dia 20/03/2009 A seguir,o Presidente lembrou que a 
Ata da Assembléia do mês de janeiro ficou para ser apreciada juntamente com a de fevereiro, nesta 
Assembléia, portanto. Ambas foram encaminhadas aos membros da Assembléia, anteriormente, para 
conhecimento e análise prévia. Assim, abriu a discussão da Ata da AG do dia 08 de janeiro, que não 
sofreu  nenhum  reparo  e,  posta  em  votação,  foi  aprovada.  O  mesmo  aconteceu  com  a  Ata  da 
Assembléia Geral do dia 19/02/2009.

 2 - Comunicações 
- Encerramento do Curso Internacional de Gestão Estratégica do Desenvolvimento Regional e 
Local/RS (GEDEL-RS) –  O Presidente lembrou que, no final da manhã, os trabalhos da Assembléia 
serão interrompidos para que todos possam participar da solenidade de encerramento do Curso, que foi 
antecipada do início da tarde para as 11 horas. Convidou todos os presentes para prestigiarem o ato e 
lembrou que os trabalhos da Assembléia Geral serão retomados logo após o almoço. 

-  Entrega  de  veículos  pela  Secretaria  de  Segurança  à  Brigada  Militar  e  à  Polícia  Civil  – o 
Presidente  informou a  respeito  de  manifestação escrita  e  contato  pessoal  com o Secretário  Celso 
Bernardi, tratando da falta de referência à Consulta Popular e aos COREDEs nos documentos e atos 
referentes á entrega desses veículos. Seguiram-se depoimentos de vários presidentes e representantes 
coredianos  relatando  fatos  correlacionados.  No  geral,  não  houve  referência.  Em  alguns  casos,  o 
destaque foi feito. O assunto ficou de ser retomado no momento em que o Secretário Bernardi participar 
da Assembléia, na parte da tarde. 

- Audiências públicas sobre a crise mundial – O Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional 
está promovendo,  juntamente  com as Comissões de Economia  e  Desenvolvimento,  de Agricultura, 
Pecuária e Cooperativismo e de Finanças e Planejamento, três audiências públicas regionais e uma 
estadual para avaliar os impactos da crise mundial no Estado e, principalmente, para levantar propostas 
de  enfrentamento  desses  impactos.  Já  se  realizou  a  primeira  audiência,  em Caxias  do  Sul.  José 
Adamoli  apresentou relato a respeito.  Frizzo destacou a importância de os COREDEs participarem, 
levando depoimentos e propostas e estimulando as organizações regionais a fazerem o mesmo, por 
ocasião das audiências de Não-Me-Toque e Pelotas. Também, reforçou o convite à participação na 
audiência pública de âmbito estadual (Porto Alegre, 27/03). Foi destacada pelo Presidente e reiterada 
por  diversos  relatos  que  não  houve  sequer  referência  ao  Fórum  Democrático  nos  convites  para 
participação das audiências, dando a impressão de que a promoção era de iniciativa somente das três 
Comissões da Assembléia Legislativa. 

 - Questionário sobre situação dos COREDEs - O Presidente passou a palavra ao Vice-Presidente do 
COREDE Noroeste Colonial, Prof. Sérgio Allebrandt, que informou que, transcorrido o terceiro prazo 
estipulado  pela  Assembléia,  apenas  mais  quatro  COREDEs  encaminharam   seus  questionários, 
faltando, ainda,  a  devolução por parte de onze COREDEs. É da maior urgência que estes onze enviem 
seus  questionários  respondidos,  para  que,  em  tempo,  se  possa  elaborar  a  sistematização  das 
informações em documento que será apresentado no XII Encontro Anual dos COREDEs,  em Lageado. 
 
3 - Participação do Diretor do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional(FDDR), Sr. Luis 
Fernando Schmidt- O Presidente deu as boas-vindas ao Diretor do FDDR e, de imediato, passou-lhe a 
palavra.  O Diretor Schmidt informou que a Comissão de Economia e Desenvolvimento, presidida pelo 
Deputado Heitor Shuch, coordenou a Audiência Pública do FDDR, sobre a crise mundial,  em Caxias do 
Sul.  A Comissão de Agricultura,  Pecuária  e Cooperativismo,  presidida pelo Deputado Edson Brum, 
coordenou  a  Audiência  Pública,  em  Não-Me-Toque  e  a  Comissão  de  Finanças  e  Planejamento, 
presidida pelo Deputado Nelson Marquesan Jr.,  coordenará a Audiência de Pelotas. Informou, também, 
aos presentes que a Audiência Pública que será realizada em Porto Alegre, no dia 27 de março, no 
Plenário da Assembléia Legislativa do RS, terá como palestrante a Ministra Dilma Rousseff, que falará 
sobre a crise econômica e financeira mundial. Na oportunidade, ser-lhe-á entregue o documento que 
sintetiza as reivindicações apresentadas nas três  audiências públicas realizadas no interior do RS. A 
seguir, o Diretor fez um relato das atividades que estão previstas para serem desenvolvidas pelo Fórum 



Democrático, no decorrer do ano em curso. Seguiram-se várias manifestações de dirigentes coredianos, 
relatando que nas três audiências públicas não houve referência ao FDDR, tanto no desenrolar dos 
trabalhos,  quanto no próprio convite para os eventos. Para o público,  ficou a impressão de que os 
promotores dos eventos eram apenas as três Comissões da Assembléia Legislativa. O Presidente do 
Fórum dos COREDEs salientou que todas as tratativas anteriores foram coordenadas pelo FDDR e que 
a realização  das audiências  não transcorreu conforme as  tratativas  entre  os  diversos  parceiros  do 
FDDR. O Diretor do FDDR pediu  excusas, justificando que a preparação das audiências foi atropelada 
pela  falta  de  tempo,  desculpando-se,  também,  pelo  pouco  espaço  de  manifestação  destinado  aos 
COREDEs  nas  audiências  públicas  e  comprometeu-se  a  corrigir  estes  lapsos  nas  próximas 
programações.   

4 - XII Encontro Anual dos COREDEs – Lajeado, 16 e17/04/2009 -  O Prof. Frizzo destacou que o 
Encontro Anual é sempre uma boa oportunidade para as novas lideranças coredianas se integrarem ao 
ambiente dos COREDEs. O mesmo vale para as lideranças dos COMUDEs, especialmente, neste início 
de nova gestão na instância municipal, oportunidade em que ocorre intensa renovação nas direções dos 
COMUDEs. Neste sentido, apelou a cada um dos presidentes de COREDEs, para que participem do XII 
Encontro Anual e se empenhem  para garantir uma expressiva participação de representantes de seu 
COREDE e dos COMUDEs de sua região.  Está  confirmada a participação,  na abertura solene do 
Encontro, da Sra. Governadora do Estado que, na oportunidade, fará o lançamento da Consulta Popular 
2009. Recomendou que as reservas de  hotel sejam encaminhadas à Cíntia Agostini, no CODEVAT, o 
quanto antes, para assegurar a boa acomodação dos participantes. 
 
5 - Consulta Popular 2009 – com a participação do Secretário Celso Bernardi - O Secretário Celso 
Bernardi, presente à Assembléia, fez um relato a respeito das alterações definidas pela Comissão Geral 
de Coordenação da Consulta Popular para 2009. Confirmou que a Governadora Yeda Crusius fará o 
lançamento da CP 2009, por ocasião da abertura oficial  do XII  Encontro Anual dos COREDEs, em 
Lageado,  oportunidade  em que  assinará  o  Decreto  e  os  Convênios  de  repasse  dos  recursos  aos 
COREDEs, para realização da CP 2009, como, também, do Termo de Referência para aplicação dos 
recursos para o planejamento estratégico dos COREDEs. . O Secretário ouviu vários relatos a respeito 
da falta  de menção à Consulta Popular e aos COREDEs, tanto nos convites, quanto nos eventos de 
entrega  de  viaturas  à  Brigada  Militar  e  à   Polícia  Civil,  muitas  das  quais  foram  adquiridas  em 
cumprimento  a deliberações  das Consultas  Populares  anteriores.  Celso  Bernardi  disse estar  ciente 
dessas ocorrências. Tem feito repetidos apelos aos órgãos do Governo do Estado, para que destaquem 
a Consulta Popular, sempre que entregam uma obra ou qualquer investimento ou serviço eleito pela 
população das regiões, mas que nem sempre isso é atendido pelos colegas Secretários e dirigentes de 
órgãos estatais. José Adamoli solicitou ao Secretário Celso que interceda junto ao Governo para que a 
FEEE disponibilize os dados estatísticos para o Banco de Dados da UNIJUÍ, que está sendo estruturado 
para  subsidiar  o  processo  de  planejamento  estratégico  dos  COREDEs.  O  Secretário  dispôs-se  a 
encaminhar a solicitação, pediu escusas e compreensão aos COREDEs e despediu-se, para retornar a 
Porto Alegre, a fim de atender compromisso de governo. Retomando os trabalhos, Frizzo informou que, 
em reunião com a Secretaria de Relações Institucionais, recebeu proposta no sentido de o COREDE 
Noroeste  Colonial,  por  delegação  dos  demais  27  COREDEs,  ser  incumbido  de  realizar  o 
acompanhamento  e  avaliação  da  execução  da Consulta  Popular  2009.  Na sequência,  consultou o 
COREDE-NORC,  a  respeito  da  proposta.  Tendo  encontrado  boa  receptividade,  hoje  submete  a 
proposta à apreciação da Assembléia Geral do Fórum dos COREDEs. Para cobrir as despesas com os 
trabalhos, a SRI repassará ao COREDE-NORC a importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 
Esclarecidas algumas dúvidas apresentadas, o Presidente pôs em votação a proposta, que foi aprovada 
pelo voto unânime dos membros da Assembléia. 

6 -  Planejamento Estratégico dos 28 COREDEs -  O Presidente  lembrou que,  concluído o Curso 
GEDEL – RS, os COREDEs estão fortalecidos, contando com um ou mais agentes capacitados para 
realizar o processo de planejamento estratégico do desenvolvimento de sua região. Cada COREDE 
precisa se programar, montar um grupo técnico de coordenação, participar das oficinas de capacitação 
que serão promovidas pelo GT do Planejamento Estratégico e realizar todo o processo, sempre com a 
participação da sociedade regional.  A  articulação   permanente  com   os   COMUDES é indispensável. 



Ficou  decidido  que,  no  dia  15  de  abril,  com  início  às  09  horas,  no  Espaço  de  Convergência  da 
Assembléia  Legislativa,  em  Porto  Alegre,  será  relizada  uma  Oficina  coordenada  pelo  GT  do 
Planejamento Estratégico, envolvendo todos os participantes do Curso GEDEL – RS indicados pelos 
COREDEs  e  os  representantes  de  cada  COREDE  que  irão  integrar  o  grupo  técnico.  Na  Oficina, 
primeiramente,  será  definida,  em caráter  final,  a  metodologia  que  será  utilizada  e,  em seguida,  o 
cronograma do processo de planejamento estratégico, comum aos 28 COREDEs.  A meta é chegar ao 
final do ano com os 28 Planos Estratégicos publicados.

7 -  Revitalização das Escolas  Técnicas  Agrícolas  Estaduais  (100 anos)  -  participação do Sr. 
Delmar Sittoni - O Presidente apresentou aos membros da Assembléia o Sr. Delmar, da ONG Instituto 
Saberes e Cuidados Ambientais – ISCA, passando-lhe, de imediato, a palavra. Delmar fez um relato da 
comemoração, em novembro, dos 100 anos da Escola Técnica Agrícola Estadual de Viamão - ETA e 
propôs aos COREDEs uma parceria de nível estadual, com a intenção de desencadear um processo de 
revitalização,  modernização  e  dinamização  dessas  instituições.  Existem,  no  Estado,  23  escolas 
semelhantes à de Viamão, localizadas em 17 COREDEs. A ONG de que é Presidente propõe-se a 
elaborar projetos neste sentido e considera importante a parceria dos COREDEs, assim como de outras 
instituições,  especialmente  as  vinculadas  ao  setor  da  agropecuária.  A  Assembléia,  em  princípio, 
aprovou a parceria, ficando os COREDEs no aguardo de novas tratativas, para programar e executar as 
ações que vierem a ser assumidas em conjunto.

8 - Assuntos Gerais -  O Presidente passou a palavra ao Sr. Arnildo Schildt, da ONG Nosso Futuro 
Comum - Brasil, que se propôs a trazer informações sobre recursos do Banco Mundial. Arnildo fez um 
relato a respeito da possibilidade de os COREDEs encaminharem um pré-projeto para ser apresentado 
ao Banco Mundial, em Houston/Texas-USA, no mês de abril/2009. No mês de fevereiro de 2010, em 
Gramado/RS, realizar-se-á um evento semelhante ao de DAVOS, do qual participarão mais de 200 
países. O Sr. Arnildo informou que o Banco mundial  abriu a possibilidade de o Rio Grande do Sul 
apresentar quatro projetos, em 2009. Já foram indicados três:1) Adequação do Estádio Beira Rio do 
Esporte Clube Internacional para a Copa do Mundo de 2014; 2) Projeto FAMURS; 3) Projeto de Turismo 
da Quarta Colônia. Resta a possibilidade de mais uma indicação, que poderia ser feita pelo COREDES-
RS, que, por exemplo, poderia contemplar a questão do saneamento básico para todos os municípios 
do Estado. Os COREDEs decidiram aguardar o recebimento do material  que será enviado pelo Sr. 
Arnildo, para, na próxima Assembléia Geral, retomar o assunto. Nada  mais  havendo  a  tratar,  o 
Presidente deu por encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por ele e pela 
Secretária. 

OBS.: A  Assembléia  iniciou  às  9h15min  e  foi  interrompida,  às  10h30min,  para  os  participantes 
assistirem a apresentação do trabalho de campo, realizado pelos alunos  do Curso GEDEL – RS e, logo 
em seguida, a solenidade de encerramento do referido Curso.  As atividades foram retomadas às 15 
horas, encerrando-se a Assembléia Geral às 16h30min.


