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

Data: 18 de junho de 2009 - quinta-feira
Horário: das 09 às 15 horas
Local: Sala Salzano Vieira da Cunha, 3º andar da Assembléia Legislativa do RS - Porto Alegre
Lista de Presença: anexa
Convocação: Convocação nº 05/2009, de 15 de junho de 2009
Presidente do COREDES-RS - Paulo Afonso Frizzo 

Presidentes de COREDEs (12): Selmira M. Ferhenbach (COREDE Sul), Hugo Chimenes (COREDE 
Fronteira Oeste), Mariza Christoff (COREDE Vale do Rio Pardo), Ivan José Migliorini (COREDE Vale do 
Rio  dos  Sinos),  Sérgio  Cardoso (COREDE Metropolitano  -  Delta  do  Jacuí),  Antonio  Carlos  Jordão 
(COREDE  Central),  Delmar  Backes  (COREDE  Paranhana-Encosta  da  Serra),  Theonas  Baumhardt 
(COREDE Jacuí Centro), Olavo Lautert Valendorff (COREDE Alto da Serra do Botucaraí), Ilton Nunes 
COREDE Nordeste), Luiz CezarLeite ( COREDE Centro Sul), Antonio Diniz Cogo (COREDE Vale do 
Jaguari).

COREDEs  representados  (10): Deise  Mondadori  (COREDE  Campos  de  Cima  da  Serra),  Susan 
Egevarth  (COREDE  Celeiro),  Deolmira  Girardi  (COREDE  Fronteira  Noroeste), Dieter  Siedenberg 
(COREDE Noroeste Colonial), José Antonio Voltan Adamoli (COREDE Serra), Cíntia Agostini (COREDE 
Vale do Taquari), Sérgio de Moraes (COREDE Vale do Caí), Sonia Bressan Vieira (COREDE  Missões), 
José Dirney de Souza (COREDE Litoral Norte), Ademir Peretti (COREDE Norte).

COREDEs ausentes (06): CAMPANHA, HORTÊNCIAS, PRODUÇÃO, RIO DA VARZEA, MÉDIO ALTO 
URUGUAI, ALTO JACUÍ.

Conselho Consultivo: Pedro Silveira Bandeira e Roselani Silva.  

Outros  participantes  (18):  Deputados  Edson  Brum,  Adolfo  Brito  e  Paulo  Azeredo  (  Assembléia. 
Legislativa do RS), Eloi Flores (Gabinete do deputado Paulo Azeredo), Júlio Miguel Vieira ( Prefeito de 
Sobradinho),  Réges  Scapin  (Prefeito  de  Estrela  Velha),  Marciano  Ravanello  (Prefeito  de  Arroio  do 
Tigre), Alencar Feron (Prefeito de Segredo), Bruno Radtke (Prefeito de Cerro Branco), Paulo Sebben 
(Prefeito  de Ibarama e Presidente da Associação dos Municípios  do Centro Serra),  José Valdemar 
Santana Filho (Prefeito de Lagoa Bonita do Sul), Bertino Rech (Prefeito de Passa Sete), Diniz José 
Fernandes (Prefeito de Jacuizinho), Mário Jesus de Camargo (Prefeito de Lagoão), Valdoir Francisco da 
Silva (Prefeito de Tunas), Dr. Rodrigo Schoeller de Moraes (Ministério Público de Rio Grande), Mário 
Nascimento  (Presidente  da  EMATER/RS),  Adriane  Rodrigues  EMATER/RS,  Cláudia  Haubman 
(EMATER/RS), Valdino Krause (COREDE Sul), Álvaro Mondadori (Comerciário de Vacaria), Elenir Leite 
(COREDE Centro Sul), Antonio Cesar Gargioni Néry (COREDES-RS), Márcio Kauer ( COREDE Vale do 
Rio dos Sinos), Hildebrando Santos (COREDE Fronteira Oeste), Arlindo Neto (Gabinete do Deputado 
Adolfo Brito), Jacob Selbach e Gesse Aguiar (COREDE Vale do Caí), Paulo Senna e Fernando Bernal 
(  COREDE  Jacuí-Centro),  Maria  José  Pereira  (UNISC),  Araí  Rohde  e  André  Petry  (Secretaria  de 
Relações  Institucionais),  Vladimir  M.  Panta  (COREDE  Vale  do  Rio  Pardo),  Rafael  Tiago  Godoy 
(COREDE Fronteira Noroeste),  Vera Lucia Linck (COREDE Missões)
 
Abertura dos trabalhos - O Presidente do COREDES-RS, Paulo Afonso Frizzo, saudou os presentes, 
deu-lhes as boas-vindas e  iniciou  os trabalhos. Atendendo solicitação dos Senhores Deputados Adolfo 
Brito, Edson Brum, Cofy Rodrigues e Paulo Azeredo, o Presidente  disponibilizou trinta minutos para 
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que  os  mesmos,  juntamente  com  os  Prefeitos  da  Associação  dos  Municípios  do  Centro  Serra, 
apresentassem a reivindicação de apoio  do COREDES-RS,  junto  à Secretaria  de Infra Estrutura e 
Logística - RS, para inclusão no orçamento do Estado de 2010 de recursos para realização de estudos 
de levantamento do traçado, projeto e futura pavimentação da RS 481, num trecho de 41 km, entre 
Cerro Branco e Sobradinho. O Prefeito de Cerro Branco, Sr. Bruno Luciano Radtke, falou em nome dos 
prefeitos, justificando a proposição, dizendo que é um anseio da comunidade regional a várias décadas, 
de suma importância, pois, será um vetor de desenvolvimento e progresso à região. Os Presidentes dos 
CORDES  da região,  Profª.  Mariza  e Theonas,  enfatizaram também a importância  da obra para  o 
desenvolvimento regional. A seguir os Senhores Deputados, juntamente com os Prefeitos, entregaram 
um documento ao Prof. Frizzo, solicitando a sua especial atenção e gestões junto à Secretaria de Infra 
Estrutura  e  Logística  ,  com  vistas  à  inclusão  da  demanda  no  próximo  orçamento.  Além  deste,  a 
Comitiva  entregou  ao  Presidente  do  COREDES-RS um outro  expediente,  em que  solicita  apoio  à 
inclusão na peça orçamentária de 2010 de mais três ações: a) Asfaltamento da RSC 347 – trecho entre 
Lagoão e Segredo; b) Asfaltamento do Acesso a Jacuizinho; c) Asfaltamento entre Passa Sete(RS 400) 
e Lagoa Bonita do Sul. Recebidas as solicitações, o Presidente agradeceu a presença da Comitiva e 
informou que as levaria à apreciação da próxima  Assembléia Geral. 

 1 - Apreciação da Ata da Assembléia Geral do dia 14/05/2009: O Presidente  informou 
que  a  referida  Ata  está,  ainda,  necessitando  de  pequenos  ajustes,  devendo  sua  apreciação  ficar 
transferida para a AG de julho de 2009. 

2 – Comunicações 

-  Eleições no CODEMAU –  o Presidente  informou haver  recebido notificação da eleição  da nova 
Diretoria  Executiva  do  COREDE  Médio  Alto  Uruguai.  Destacou  que  o  Prof.  Edemar  Girardi  foi 
reconduzido  à  Presidência  do COREDE  e  informou  a  nominata  dos  demais  integrantes  da  nova 
Diretoria, desejando uma gestão eficaz aos eleitos.

- FAPERGS / PROCOREDES IV  - informou, também, ter encaminhado à FAPERGS a relação com os 
temas de pesquisa dos COREDEs que elegeram projetos para o PROCOREDES de 2009, na Consulta 
Popular  de 2008.  Os temas só foram informados agora, devido à demora no encaminhamento das 
informações à Presidência do COREDES-RS, por parte de alguns COREDEs.

- Questionário de pesquisa para tese de Doutorado – em 17/06/2009, a Presidência do COREDES-
RS encaminhou  aos  28  COREDEs  o  questionário  de  pesquisa  referente  à  tese  de  Doutorado  do 
Servidor da SEPLAG-RS, Antônio Cargnin, que tem sido um histórico colaborador com o trabalho dos 
COREDEs.   Recomenda-se que o questionário  seja  respondido não apenas pelo  Presidente,  mas, 
também, pelos demais membros da Diretoria Executiva do COREDE e por outras lideranças regionais. 

- Ante-projeto de lei sobre pedágios –  o Presidente solicitou ao Representante do COREDES-RS 
junto ao Comitê Gaúcho de Controle Social,  José A.  V.  Adamoli,  que informassse os membros da 
Assembléia  a respeito da coleta de assinaturas para encaminhamento do ante-projeto de lei que trata 
sobre os pedágios, aos Poderes Executivo e Legislativo Gaúchos, sob a forma de iniciativa popular.  
Adamoli esclareceu que a coleta se processa em ritmo lento e deve se estender até meados de 2010. É 
importante que cada COREDE se empenhe para obter o maior número possível de assinaturas, em sua 
região de abrangência.

- Esclarecimento sobre consulta de preços no uso dos recursos para o Planejamento Estratégico 
dos COREDEs -  buscando esclarecer dúvidas a ele encaminhadas por vários COREDEs, o Presidente 
Frizzo consultou o Gerente do Projeto, Araí Rohde, na Secretaria de Relações Institucionais, e obteve a 
informação de que a consulta de preços só é exigida para aquisições de bens e serviços cujo valor  
exceda a R$ 8.000,00 (oito mil reais).  
 
3 - Planejamento Estratégico dos COREDES -  O Presidente passou a palavra para o Prof. Dieter 
Siedenberg, Coordenador do GT do Planejamento Estratégico,  que fez uma ampla explanação sobre o 
Plano de Trabalho,  Plano de Aplicação dos Recursos, conforme o modelo da Instrução Normativa da 
CAGE n°  01/06,  Cronograma de Execução  (Meta,  Etapa ou Fase),  Cronograma de Desembolso  e 
Roteiro para Diagnóstico Técnico do planejamento estratégico. O referido material já foi enviado, pelo 
correio eletrônico aos COREDEs e pode ser acessado no Portal da UNILASALLE. Foram esclarecidas 
diversas dúvidas levantadas pelos representantes do COREDEs. 



4  -  Consulta  Popular  -  2009-10-participação  do  Secretário  Celso  Bernardi  –  compareceram  à 
Assembléia os representantes da Secretaria de Relações Institucionais, Araí Rohde e André Petry, que, 
em nome do Secretário  Celso  Bernardi,  pediram escusas pelo  seu não-comparecimento,  devido  a 
conflito de agenda. Araí Rohde, Gerente do Projeto de Planejamento Regional Integrado, apresentou 
informações  e  orientações  aos  COREDEs  sobre  o  processo  de  planejamento  estratégico, 
especialmento  no  que  tange  ao  preenchimento  do  Plano  de  Trabalho,  Plano  de  Aplicação  e  à 
documentação  exigida  para  assinatura  do  convênio  do  repasse  dos  recursos.  André  Petry,  que 
responde  pela  Consulta  Popular,  comentou  as  orientações  do  Secretário  Celso  Bernardi  para  a 
Consulta  Popular  2009,  encaminhadas  através  do correio  eletrônico,  no dia  17/06,  e  colocou-se à 
disposição para esclarecer dúvidas dos representantes do COREDEs, durante a Assembléia, como, 
também, em caráter particular. 

5  –  Protocolo  de  Cooperação  EMATER/RS  -   COREDES-RS:  participação  do  Presidente  da 
EMATER/RS – Mário Augusto Nascimento – O Presidente Frizzo  deu as boas-vindas ao Presidente 
da EMATER/RS, Sr. Mário Augusto Nascimento, e relatou brevemente as tratativas havidas entre as 
duas  Instituições,  com  vistas  ao  estabelecimento  de  uma  parceria   no  trabalho  que  ambas 
desenvolvem. Em seguida, deixou a palavra à disposição do Presidente da EMATER, que passou a 
apresentar o texto do Protocolo de Cooperação. O Sr. Mário enfatizou a importância da parceria entre 
as  duas  Instituições,  no que  tange  à  realização  de atividades  de  interesse  comum,  no  campo da 
assistência  técnica  e  extensão  rural  ,  principalmente  para  a  agricultura  familiar.  Entre  os  objetivos 
propostos, estão o processo de planejamento estratégico do desenvolvimento regional, compreendendo 
a elaboração e a gestão permanente dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento nos 28 (vinte e oito) 
COREDEs, especialmente no que se refere às políticas de assistência técnica e extensão rural voltadas 
para a agricultura familiar.  Também, a realização da Consulta Popular,  anualmente, como forma de 
audição dos assistidos da agricultura familiar e a posterior  elaboração,  acompanhamento e apoio à 
execução de programas, projetos e ações de políticas públicas de assistência técnica e extensão rural 
voltadas à agricultura familiar. O Presidente Frizzo solicitou que a Secretária do Fórum dos COREDEs, 
Profª  Mariza  Christoff  fizesse  a  leitura  do  Protocolo  de  Cooperação.  Em  seguida,  submeteu-o  à 
apreciação dos membros da Assembléia que o aprovaram, por unanimidade, após o que foi assinado 
pelos  dois  Presidentes  e,  na  condição  de  testemunhas,  pelos  membros  da  Assembléia  Geral.   O 
Presidente  Theonas,  do COREDE Jacuí  Centro,   sugeriu  ao Presidente  Mário  que o  Protocolo  de 
Cooperação, ora assinado, seja encaminhado às 10 (dez) Regionais da EMATER, para que as mesmas 
tomem conhecimento  imediato  do  seu  teor  e  passem a  atuar  em conformidade  com ele.  Adamoli 
cumprimentou a iniciativa e disse que outros órgãos do Governo deveriam ocupar o espaço junto aos 
COREDEs. Acrescentou que a iniciativa é positiva e que este é um documento precursor. Enfatizou, 
ainda, a conveniência de se ajustar as 10 (dez) Regionais da EMATER/RS às regiões dos COREDES e 
às nove Regiões Funcionais. Registrou que a EMATER/RS tem capilaridade e todas as condições para 
contribuir com a  reorganização dos COMUDES e viabilizar sua interação com os COREDEs. Por fim, 
foram indicados três representantes do COREDES-RS para participarem de Grupo de Trabalho com 
representantes da EMATER, com vistas à proposição de uma plano de trabalho conjunto entre as duas 
Instituições. Foram indicados os coredianos: Valdino Krause, José Antonio Voltan Adamoli e Theonas 
Baumhardt. 

6 – Preparação da eleição da Diretoria Executiva do COREDES RS (Assembléia Geral de julho de 
2009) –  O Presidente Frizzo informou que, já no início de março, solicitou ao Conselho Consultivo do 
COREDES-RS que  iniciasse  os  contatos  e  tratativas  com vistas  ao processo eleitoral  da  Diretoria 
Executiva, cujo mandato se completa nos mês de julho do corrente ano. Na sequência passou a palavra 
ao representante do Conselho Consultivo, para manifestar-se sobre o assunto. O Prof. Pedro Bandeira 
falou aos presentes do cenário de acirramento da disputa política, em decorrência da aproximação  das 
eleições,  principalmente,   ao Governo do Estado.  Também, mencionou  que a  meta principal  desta 
gestão – elaboração dos planos estratégicos de desenvolvimento dos 28 COREDEs – entra, recém 
agora, em sua principal fase.  Tendo em vista, especialmente,  estas duas  circunstâncias, o Conselho 
Consultivo entendeu que seria recomendável a reeleição dos membros da atual Diretoria Executiva. 
Neste sentido, foram mantidos contatos com a Reitoria da UNIJUÍ, para saber de sua disposição de 
manter as condições proporcionadas ao Prof.  Frizzo para o exercício de suas funções, nestes dois 
anos. Confirmada a possibilidade desse apoio, consultou o Prof. Frizzo a respeito de sua disposição em 
continuar por mais dois anos na presidência do COREDES-RS. Convencido da importância de sua 
aceitação para assegurar as boas condições à caminhada dos COREDEs, na próxima gestão, o Prof. 
Frizzo dispôs-se a assumir mais este encargo, se este for o entendimento da Assembléia Geral do 
Fórum. Diante do exposto,  o Conselho Consultivo propõe este encaminhamento.  Com a palavra,  o 
Presidente do COREDE Metropolitano – Delta do Jacuí, Sérgio Cardoso, disse entender as razões da 
proposta e, se for o caso, a acata. Mas, manifestou sua contrariedade em relação à forma como o 



Conselho  Consultivo  conduziu  as  tratativas.  Mesmo  sabendo  que  ele  se  dispunha  a  concorrer  à 
Presidência do Fórum, o Conselho, em nenhum momento o consultou a respeito. Seguiram-se várias 
manifestações  que  caminharam  na  direção  de  recomendar  um  aprofundamento  das  discussões  a 
respeiuto da sucessão na direção do COREDES-RS. Sendo acolhida a recomendação, ficou agendada 
para o dia 02/07/2007, das 9 às 12 horas, a realização de uma Assembléia Geral Extraordinária, para 
tratar exclusivamente deste tema. Considerando seu envolvimento com o assunto da pauta, o Prof. 
Frizzo solicitou ao Vice-Presidente do Fórum, Prof. Delmar Backes, que aceite coordenar os trabalhos 
desta Assembléia, o que ficou, desde já, definido. A Assembléia Geral Ordinária de eleição da nova 
Diretoria Executiva ficou agendada para as 9 horas do dia 16/07/2007. 

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. 

                                                    


