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

Data: 14 de maio de 2009 -  quinta-feira
Horário: das 09 às 16h30min
Local: Espaço de Convergência, Assembléia Legislativa RS - Porto Alegre
Lista de Presença: anexa
Convocação: Convocação nº  04/2009, de 07 de maio de 2009
Presidente do COREDES RS - Paulo Afonso Frizzo 

Presidentes de COREDEs presentes (14): 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),  Adelar  Hengemühle (COREDE Litoral  Norte),  Paulo Fernandes 
(COREDE Rio da Várzea), Olavo Lautert Valendorff (COREDE Alto da Serra do Botucaraí), Alessandro 
Dalla Santa Andrade (COREDE Campos de Cima da Serra), Eduardo Belisário Finamore (COREDE 
Produção), Izidoro Zorzi (COREDE Serra). 

COREDEs  representados  (09):  Dieter  Siedenberg  (COREDE  Noroeste  Colonial),  Cíntia  Agostini 
(COREDE Vale do Taquari), Elias Scoto (COREDE Campanha), Cristiane Bertaluci (COREDE Celeiro), 
Jacob Selbach (COREDE Vale do Caí),  Sonia Bressan Vieira (COREDE Missões),  Deolmira Girardi 
(COREDE Fronteira Noroeste), Álvaro Werlang (COREDE Centro Sul), Ademir Peretti (COREDE Norte). 

COREDEs ausentes (05):, VALE DO JAGUARI, MÉDIO ALTO URUGUAI, ALTO JACUÍ, NORDESTE e 
HORTÊNCIAS.

Outros participantes: Deputado Alceu Moreira ( Assembléia Legislativa - RS), Cláudio Lamachia, Júlio 
Cezar  Caspani  e  Lauro  Delgado  (OAB/RS),  Waldemar  de  Carli  (Prefeito  de  Veranópolis),  Cláudia 
Schiedeck Soares de Souza (IFRS), Eliezer Pacheco (Secretário de Educação Tecnológica do MEC), 
Nicanor  Mattielo  (COREDE  Serra/Colégio  Agrícola),  Lino  Hamann,  Secretaria  de  Relações 
Institucionais),  Antonio  Cesar  Gargioni   Néry  (COREDES-RS),  Manassés  de  Ponti  (Gabinete  do 
Deputado João Fischer), José A. Voltan Adamoli e Miguel Bresolin (COREDE Serra), Vera Lúcia Linck 
(COREDE Missões), Márcio Kauer ( COREDE Vale do Rio dos Sinos), Luiz Carlos Cosmam (COREDE 
Rio de Várzea),  Lisabel Linck e Alfredo Garcia (COREDE Centro Sul). 

Abertura dos trabalhos - O Presidente do COREDES-RS, Paulo Afonso Frizzo, saudou os presentes, 
desejou-lhes boas-vindas e  deu início aos trabalhos. 

 1 - Apreciação da Ata da Assembléia Geral do dia 20/03/2009 - Considerando o encaminhamento do 
texto aos COREDEs apenas na véspera da Assembléia Geral, o Presidente leu a Ata  da Assembléia 
Geral  do  dia  20/03/2009,  submetendo-a,  em  seguida,  à  apreciação  dos  presentes.  Concluída  a 
discussão, a Ata foi posta em votação e aprovada, sem alterações,  por unanimidade.

 2 -   Comunicações

- Eleições nos COREDEs -  O Prof.  Frizzo informou que  três  COREDEs realizaram eleições de 
Diretoria Executiva: Vale do Rio Pardo, Alto da Serra do Botucaraí e Norte. Cumprimentou os novos 
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dirigentes e encareceu o envio urgente da nominata dos eleitos à Secretaria de Relações Institucionais, 
para  atualização  da  listagem  das  Diretorias  Executivas.  Reiterou  o  mesmo pedido  aos  COREDEs 
Fronteira Noroeste, Missões e Hortências, que ainda não o fizeram.

- Reunião sobre transportes coletivos urbanos, na AGERGS -  O Prof. Frizzo informou que, no dia 
26 de maio, na sede da AGERGS, haverá uma reunião sobre o tema Experiências e Expectativas em 
Relação às Licitações de Transportes. O COREDES-RS foi convidado a manifestar-se sobre o assunto. 
Recomenda-se a participação de representantes de todos os COREDEs. 
 
 3  -  Planejamento  Estratégico  dos  COREDEs  -  O Presidente  passou  a  palavra  ao  Prof.  Dieter 
Siedenberg, Coordenador do GT do Planejamento Estratégico, que fez uma rápida explanação sobre o 
texto  elaborado  pelo  GT  para  subsidiar  o  processo  de  planejamento  estratégico  dos  COREDEs, 
iniciando por uma revisão da história do planejamento no Brasil, principais conceitos relacionados ao 
tema,  detalhamento  e operacionalização do processo de planejamento  e  orientações a  respeito da 
elaboração do plano de trabalho, plano de aplicação e outros documentos necessários à assinatura do 
convênio  para  liberação  dos  recursos.   Destacou  que  a  elaboração  dos  planos  estratégicos  dos 
COREDEs precisa  envolver  intensamente  a  participação  da sociedade  regional,  especialmente  dos 
COMUDEs. O Presidente  Alessandro manifestou preocupação com os dados da FEE, principalmente 
os referentes ao IDESE. Sugeriu uma reunião dos COREDEs com a Direção da Fundação de Economia 
e Estatística para solicitar  apoio ao processo e levar  a preocupação a respeito da metodologia  de 
cálculo  do IDESE.  O Prof.  Frizzo informou que a questão já  foi  encaminhada  ao Secretário  Celso 
Bernardi, que ficou de levar a solicitação ao Presidente da Fundação.  A Presidenta Selmira informou 
que  está  visitando  dois  a  três  municípios  por  dia,  falando  nas  Câmaras  de  Vereadores,  com  os 
Prefeitos, COMUDEs e lideranças locais,  convidando a sociedade de cada município para participar da 
Consulta Popular e do planejamento estratégico do COREDE Sul.  O Prof. Frizzo lembrou, mais uma 
vez, que a meta é de que os 28 planos estratégicos de desenvolvimento estejam prontos até o final do 
ano. Para tanto, cada COREDE precisa estruturar um grupo de coordenação, contando com a ajuda 
dos  técnicos  capacitados  através  do  Curso  GEDEL RS e  com a  cooperação  dos  COMUDEs.  Foi 
discutido pelos presentes e decidido que a única metodologia a ser seguida para a elaboração dos 
planos é a que foi elaborada pelo GT e consta no texto Fundamentos e Técnicas do Planejamento 
Territorial, já  inserido no Portal da UNILASSALE e, também, enviado a todos os COREDEs através do 
correio eletrônico. 
   
4 - Consulta Popular 2009 –  O Presidente informou que as súmulas dos convênios de repasse dos 
recursos para realização da Consulta Popular já foram publicadas no Diário Oficial do Estado, o que 
habilita os COREDEs a iniciarem a utilização desses recursos. Também já estão sendo realizadas as 
Assembléias Gerais Regionais de lançamento da Consulta Popular 2009, com a presença do Secretário 
Celso Bernardi e das equipes da SRI e SEPLAG, conforme cronograma divulgado anteriormente. O 
valor dos recursos destinados à CP 2009 para cada região corediana, também, já foi divulgado, assim 
como as Listas de Ações Elegíveis em cada COREDE.  Frizzo recomendou que os COREDEs invistam 
na reestruturação e fortalecimento  dos COMUDEs,  muitos dos quais  se desestruturaram devido às 
mudanças  provocadas  pela  sucessão  nas  administrações  municipais.  Apelou  para  que  todos  se 
empenhem com vistas  ao incremento da participação  dos eleitores  na votação do dia  05/08,  para 
fortalecer o processo e também como resposta positiva ao aumento dos recursos destinados à CP 
2009, além do que, uma maior participação redundará também em maior volume de recursos para as 
regiões. Lembrou que, neste ano, a cédula de votação poderá conter de dez a quatorze projetos e que o 
eleitor poderá votar em até quatro demandas.   

5 - Participação do Presidente da OAB/RS - Cláudio Pacheco Prates Lamachia - O Presidente 
Lamachia iniciou seu depoimento colocando a Ordem à disposição dos COREDES. Disse que pretende 
"abrir"a instituição à sociedade e que apóia as iniciativas do Fórum dos COREDES. As palavras de 
ordem são participação,  integração  e  pluralidade.  A OAB é  plural,  não  tem partido.  Enfatizou  que 
precisamos de instituições como o Fórum dos COREDES e OAB para debater temas como transporte, 
pré-sal  etc.  e  formar  cidadãos  com  princípios  éticos,  já  que  a  sociedade  civil  organizada  está 
anestesiada. Informou que a Lei dos transportes é de 1950, totalmente defasada. Tem que haver nova 
postura. A sociedade organizada está assumindo um vácuo. Salientou que a Ordem é parceira para 
ajudar a alavancar projetos. A seguir, Lauro Delgado, também representando a OAB/RS, destacou que 
a sociedade não tem mais condições de pagar o preço das passagens intermunicipais e citou, como 
exemplo,  a  estrutura  que  os  municípios  tiveram  que  implantar  para  transportar  as  pessoas 
necessitadas  de  atendimento  à  saúde  em  centos  maiores.  Para  finalizar,  o  Presidente  Lamachia 
consultou a Assembléia sobre a possibilidade de o Fórum do COREDES enviar manifestação de apoio 
à OAB/RS a respeito de sua iniciativa de solicitar a divulgação dos documentos considerados "segredo 



de Justiça" para dirimir as dúvidas que pairam na sociedade em relação às denúncias, tendenciosas ou 
não, que estão sendo levantadas contra os governos, nas instâncias federal e estadual. O Presidente 
Frizzo comprometeu-se a submeter à  apreciação da Assembléia a consulta do Presidente Lamachia. 

6 - Participação do Prof. Eliezer Pacheco, Secretário de Educação Tecnológica do MEC – O Prof. 
Frizzo,  saudou  o Secretário,  dando-lhe as  boas-vindas.  Destacou que a  educação tecnológica  é a 
prioridade dos COREDEs,  na área da educação,  seja porque dispõe de muito poucos recursos do 
orçamento  do  Estado,  seja  porque  os  cursos  existentes  estão  muito  aquém  das  necessidades  do 
mercado de trabalho,  tanto  no aspecto  quantitativo,  quanto  no atendimento  aos diferentes  campos 
profissionais.  Em  continuidade,  passou  a  palavra  ao  Prof.  Eliezer.  Iniciando  sua  manifestação,  o 
Secretário  de Educação Tecnológica do MEC fez um retrospecto histórico da educação tecnológica no 
Brasil, concluindo que, no contexto atual, o próprio crescimento da economia começou a ser afetado 
pela falta de mão-de-obra qualificada.  Relatou que o Ministério da Educação, frente a esse quadro, 
vem  investindo  fortemente  no  setor,  transformando   as  instituições  tradicionais  –  CEFETs  –  em 
Instituições Federais  de Educação Tecnológica  –  IFETS – possibilitando,  com isso,  a formação do 
técnico de nível superior (tecnólogo), com possibilidade de acesso a cursos de mestrado e doutorado. 
No Rio Grande do Sul, foram implantadas nove novas unidades federais de educação tecnológica, o 
que, ainda, não preenche, na totalidade, as lacunas existentes. A empregabilidade dos egressos dessas 
instituições  tem sido  quase  plena.  A  seguir,  o  Prof.  Eliezer  informou sobre  o  ETEC BRASIL,  que 
promove a educação tecnológica à distância: o município oferece espaço físico, cede os professores e o 
MEC paga. Também informou sobre o PROEJA, que oferece educação profissional a jovens e adultos. 
Os municípios com EJA podem conveniar com um CEFET e oferecer educação profissional, inclusive a 
presidiários. O MEC oferece, ainda, apoio ao Transporte Escolar: adquire viaturas com o padrão do 
IMETRO,  através  de  pregão  nacional,  aproximadamente  pela  metade  do  preço,  e  as  repassa  aos 
municípios interessados, inclusive, com possibilidade de financiamento através do BNDES. Através do 
programa PRÓ-INFÂNCIA,  o MEC apóia a construção de creches e prédios, em geral, para a educação 
infantil. O PRÓ-INFO repassa recursos para aquisição de equipamentos de informática para as escolas. 
O programa BRASIL PROFISSIONAL disponibiliza, para redes estaduais de educação profissional  e 
municípios  que mantêm escolas  técnicas,  recursos,  a  fundo perdido,  que podem ser  aplicados em 
construção,  reformas,  qualificação  de professores  etc..  Encerrada a manifestação do Secretário  de 
Educação Tecnológica do MEC, o Presidente Frizzo agradeceu sua gentileza em atender o convite do 
Fórum dos COREDEs. 

7 - Assuntos Gerais

 - O Deputado Alceu Moreira participou de parte dos trabalhos da Assembléia e solicitou o apoio dos 
COREDES para promover uma verdadeira luta contra o crack.  Ficou de encaminhar  o material  da 
campanha para dar início a uma  atuação conjunta.
 
- O Presidente consultou a Assembléia sobre a solicitação do Presidente da OAB/RS, no sentido de o 
Fórum dos COREDEs encaminhar uma manifestação de apoio à iniciativa da OAB-RS de reivindicar 
transparência na divulgação dos documentos considerados "segredo de Justiça", para dirimir as dúvidas 
que pairam na sociedade em relação às denúncias, tendenciosas ou não, que estão sendo veiculadas 
pelos meios de comunicação. A solicitação foi aprovada pelos presentes e, em seguida, foram indicados 
três representantes para elaborarem a minuta do documento a ser enviado à OAB. Foram  indicados  os 
Professores Delmar Backes, Ivan Migliorini e  José Adamoli. O texto do documento por eles sugerido foi 
apresentado e, após apreciado, obteve a  aprovação da Assembléia para ser enviado ao Presidente da 
OAB/RS  e aos COREDEs. 

-  Foi  solicitada,  pela  Secretaria  de Relações  Institucionais,  a  indicação  de três representantes  dos 
COREDEs para integrarem a Comissão de Acompanhamento do processo de planejamento estratégico. 
Os indicados pela Assembléia foram: Paulo Afonso Frizzo, Sérgio Cardoso e Dieter Siedemberg.

 -O Prof. Frizzo propôs que os Objetivos do Milênio sejam assumidos como referência no processo de 
elaboração dos  planos estratégicos dos COREDEs, o que foi referendado pela Assembléia. .

 - Ficou, também, acertado que o Presidente Hugo Chimenes enviará a todos os COREDEs o " Kit 
COMUDE"  para  ser  utilizado  como  subsídio  no  processo  de  reativação  dos  COMUDEs  que  se 
desestruturam,  em conseqüência da sucessão nas Administrações Municipais. 

-   A Assembléia Geral do COREDES-RS do mês de junho ficou agendada para a terceira quinta-feira 
do mês, ao invés da segunda, em função do feriado do dia 11/06. 



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral e lavrada a presente Ata, que vai 
assinada pelo Presidente e pela Secretária.


