
FÓRUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL – COREDES-RS

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Data: 12 de novembro de 2009 
Horário: das 09 às 15h30min 
Local: Sala Salzano Vieira da Cunha, 3° andar da Assembléia Legislativa do RS - Porto Alegre
Lista de Presença: anexa
Convocação: Convocação nº 12/2009, de 04 de novembro de 2009
Presidente do COREDES RS - Paulo Afonso Frizzo 
 
Presidentes  de  COREDEs  presentes  (10):)  Delmar  Henrique  Backes  (COREDE 
Paranhana/Encosta  da  Serra),  Hugo  Chimenes  (COREDE  Fronteira  Oeste),  Mariza  Christoff 
(COREDE Vale do Rio Pardo), Antonio Carlos Jordão (COREDE Central), Alessandro Dalla Santa 
Andrade ( COREDE Campos de Cima da Serra),  Ilton Nunes dos Santos ( COREDE Nordeste), 
Antonio Diniz  Cogo ( COREDE Vale do Jaguari),  Selmira Fehrenbach (COREDE Sul),  Ivan José 
Migliorini ( COREDE Vale do Rio dos Sinos), Paulo Fernandes ( COREDE Rio da Várzea).

 COREDEs representados (07): Sergio Luiz Allebrandt ( COREDE Noroeste Colonial), José Antonio 
Voltan  Adamoli  (COREDE  Serra),  Cíntia  Agostini  (COREDE  Vale  do  Taquari),  Álvaro  Werlang 
(COREDE Centro Sul),  Sérgio  de Moraes  (COREDE Vale  do Caí),  Deolmira  Girardi   (COREDE 
Fronteira Noroeste), Ademir Peretti ( COREDE NORTE), 

COREDEs  ausentes  (11): ALTO  JACUÍ,  CAMPANHA,  HORTÊNCIAS,  LITORAL  NORTE, 
MISSÕES,  MÉDIO  ALTO  URUGUAI,  PRODUÇÃO,  METROPOLITANO  DO  DELTA  DO  JACUÍ, 
ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ, JACUÍ CENTRO,  E CELEIRO 
 
Outros participantes (04):Antonio Cesar Gargioni  Néry (COREDES RS),  Eloi Ferreira Martins 
( COREDE Vale do Jaguari), Estanislau Marros (Gabinete do Deputado Daniel Bordignon), 
Delmar Sittoni ( ONG ISCA).
 
Abertura  dos  trabalhos  -  O  Presidente  do  COREDES-RS,  Paulo  Afonso  Frizzo,  saudou  os 
presentes, deu as boas-vindas e iniciou os trabalhos.
 
1 – Apreciação da Atas das Assembléias Gerais dos dias 13/08/2009, 10/09/2009 e 08/10/2009 - 
O Presidente colocou em apreciação as Atas de 13 de agosto, 10 de setembro e 08 de outubro de 
2009, sendo todas aprovadas por unanimidade. 

2 – Comunicações

- O Presidente parabenizou os Coredianos Ivan José Migliorini, Ney Lazzari, Eduardo Finamore e 
Sérgio Cardoso, por terem sido reeleitos como Presidentes dos COREDEs Vale do Rio dos Sinos, 
Vale  do  Jaguari,  Produção  e  Metropolitano-Delta  do  Jacuí,  respectivamente,   e  agradeceu  a 
disposição de filantropia e  cidadania para continuarem prestando apoio e trabalho voluntário;
- Informou aos presentes que os coredianos José Adamoli e Sérgio Cardoso participaram da reunião 
do Colégio Deliberativo do Fórum Democrático, realizada no dia 09 de novembro do corrente mês, 
representando os COREDEs;
- Adamoli relatou a reunião do GEAD do tema Transportes, que conta, também, com a colaboração 
do Ex-Ministro Cloraldino Severo. O GEAD produziu uma minuta de projeto de lei sobre transporte 
coletivo urbano, inter-urbano e de outras modalidades, que foi  enviada para os 28 (vinte e oito) 
COREDEs para se manifestarem. Para sua surpresa, não recebeu nenhuma manifestação. Acredita 

Av. Borges de Medeiros, 1501 21º andar
Centro Administrativo Fernando Ferrari

Porto Alegre/RS CEP 90119-900
Fone/Fax (55) 33318400

e-mail: pafrizzo@unijui.edu.br                        

COREDES RS
Fórum  dos  Conselhos  Regionais  de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul

mailto:pafrizzo@unijui.edu.br


que o tema é de alta relevância, por isso pediu uma reflexão a respeito. Informou, também, que 
sugeriu quatro cidades para sediarem as Audiências Públicas que debaterão o tema. As cidades 
sugeridas  foram Pelotas,  Uruguaiana,  Caxias  do Sul,  e  Passo  Fundo.  Resultaram definidas  as 
seguintes cidades e datas: Pelotas (23/11/09); Uruguaiana (27/11/2009); Carazinho (04/12/2009) e 
Caxias do Sul (07/12/2009). No dia 14 de dezembro, será realizado um Seminário Estadual em 
Porto Alegre, para o qual se está  tentando trazer o DAER e a AGERGS para discussão do tema de 
interesse público;

-  O  Presidente  informou  que  foi  enviada,  pela  Secretaria  Executiva  do  COREDES-RS,  uma 
mensagem recebida da Secretaria  de Relações Institucionais,  que informa a liberação de novos 
recursos financeiros da Consulta Popular para algumas regiões coredianas;
- Também informou a respeito da reunião entre a Presidência do COREDES-RS e a FAMURS. Na 
oportunidade, foram discutidos os termos da parceria na realização do Planejamento Estratégico da 
vinte e oito regiões coredianas e, também, do protocolo de cooperação a ser firmado entre as duas 
instituições.  Participaram dos trabalhos, além dele,  os coredianos  Adamoli,  Sérgio Moraes e Jacob 
Selbach;
-  O Presidente  recebeu  do Coordenador  da parte gaúcha da MESOMERCOSUL,  Prof.  Zeferino 
Perin,  solicitação  de  apoio  dos  COREDEs  na  divulgação  aos  COMUDES e  Sociedade  Civil  do 
Seminário Integrasul lll, que se realizará em Chapecó, nos dias 26 e 27 de novembro de 2009. Ficou 
acertado que a Secretaria Executiva do COREDES-RS enviará, pelo correio eletrônico, o convite aos 
COREDEs e que o Presidente  Frizzo entregará  ao Secretário  José Alberto  Wenzel,  da SRI,  os 
convite a ele e à Sra. Governadora Yeda Crusius;
- Foi entregue aos presentes cópia do Termo de Cooperação e Parceria entre o  COREDES-RS  e a  
FAMURS, que, logo após, foi lido e discutido criteriosamente, cláusula por cláusula. A corediana 
Cíntia manifestou a sua preocupação sobre quem vai digitar no software os dados ou informações 
que serão enviados à FAMURS para formar o Banco de Dados.  Adamoli saudou a aproximação 
com a FAMURS, dizendo que os COREDEs não se eximem de atualizar os dados.  Caio Jordão vê 
como vantajosa  para o planejamento estratégico a parceria com a FAMURS. Ficou definido  que a 
FAMURS  deverá  apresentar  o  software  na  próxima  Assembléia  Geral  do  COREDES-RS.  O 
Presidente enfatizou a necessidade  de cada COREDE ter uma estrutura mínima para gestão do 
Planejamento Estratégico. Informou, também,  que já dispomos de uma previsão orçamerntária para 
a gestão dos Planos, em 2010, que poderá ser suplementada. O  Governo do Estado é o principal 
parceiro na manutenção dos Planos.Também pode-se buscar apoio financeiro junto à Assembléia 
Legislativa e ao Ministério da Integração Nacional. O Prof. Frizzo propôs que uma comissão fosse 
formada para trabalhar na adequação da redação do Termo de Cooperação, o que foi aceito, ficando 
designados  os  coredianos  Ivan Migliorini  e  Alessandro  Della  Santa  Andrade,  juntamente  com o 
Presidente do COREDES-RS;
- O Presidente informou que, logo após o término da Assembléia, às 14 horas, uma comissão dos 
COREDEs será recebida pelo futuro Presidente da Assembléia Legislativa do RS, Deputado Giovani 
Cherini. Na ocasião, estarão tratando do fortalecimento da parceria entre COREDEs e Assembléia 
Legislativa e das questões administrativas, técnicas e operacionais referentes à infraestrutura de 
apoio que os COREDEs  recebem da AL.  Também levarão o  convite para o futuro Presidente 
participar da próxima Assembléia Geral do COREDES-RS, no dia 10 de dezembro, no Espaço de 
Convergência.

3 – PRO-RS IV -  O Presidente informou a respeito do desafio que os COREDEs têm pela frente, a 
elaboração e publicação do PRÓ-RS IV, uma vez que, em 2010, haverá eleições majoritárias nos 
Estado  e  País.  Os  participantes  sugeriram que  o  Dr.  João  Gilberto  Lucas  Coelho,  membro  do 
Conselho Consultivo, coordenasse o processo. Para tanto o Presidente ficou incumbido de conversar 
com ele. 

4 – II Encontro Estadual dos COMUDES 2009 – O corediano Sergio Allebrandt lembrou que tinha 
ficado acertado que o II Encontro Estadual dos COMUDES deverá ser realizado em Ijuí, conforme 
decisão do Encontro Anual dos COREDEs de Lajeado. Os presentes entenderam que o Encontro 
dos COMUDES não deve acontecer na mesma data do Encontro Anual dos COREDEs e que este 
deve ser realizado antes do Encontro do COMUDES. Ficou acertada a data deste Encontro para os 
dias 27 e 28 de maio de 2010, em Ijuí, tendo sido formada a comissão organizadora, composta pelos 
coredianos  Sergio  Allebrandt  (COREDE-NORC),  Márcio  Kauer  (CONSINOS),  Luiz  Cezar  Leite 
(COREDE  Centro  Sul),  Rafael  Godoi  (COREDE  Fronteira  Noroeste)  e  José  Francisco  Gorski 
(Presidente do COMUDE de Santiago).



5 – XII Encontro Anual dos COREDEs -. Depois de várias manifestações, ficou estabelecido que o 
XIII Encontro Anual dos COREDEs deverá ser realizado nos dias 25 e 26 de março de 2010, em São 
Borja,  por  sugestão  do  Presidente  do  COREDE  Fronteira  Oeste,  Hugo  Chimenes,  com  a 
concordância dos demais participantes. Foi designada uma comissão organizadora para realização 
do evento, composta pelos coredianos Hugo, Caio Jordão, Adamoli e Frizzo. 

 6 - Avaliação da Consulta Popular – 2009 -  O Presidente fez uma sistematização da Avaliação da 
Consulta Popular 2009, a qual foi enviada a todos os COREDES. Foi lida, discutida , avaliada e ficou 
acertado que os COREDEs que tiverem qualquer  sugestão de alteração deverão encaminá-la  à 
Direção  do  COREDES-RS,  até  o  dia  22/11/09.  Decorrido  esse  prazo,  o  documento  final  será 
encaminhado ao Coordenador da Comissão Geral de Coordenação da Consulta Popular, Secretário 
José A. Wenzel e a todos os COREDEs.   

7 – Indicação de representantes do COREDES- RS junto ao Conselho Universitário da UERGS 
– Em atenção ao pedido do representante do Fórum dos COREDEs, Sérgio Cardoso , que solicitou a 
sua  substituição  na  representação  junto  ao  Conselho  Universitário  da  UERGS  ,  uma  vez  que 
assumiu a função de Secretário Municipal, no município de Gravataí, foi escolhido o seu Suplente 
para ficar  na vaga de Titular,  o corediano José Antonio  Voltan Adamoli  e,  para Suplente,  Hugo 
Marques Chimenes. O Presidente deverá formalizar a nova indicação ao Reitor da UERGS.

8 – Planejamento Estratégico Regional  –  Alguns COREDEs manifestaram a sua preocupação 
quanto à elaboração dos seus Planos Estratégicos de Desenvolvimento. Dentre eles, o COREDE 
Fronteira Noroeste informou que, até o momento, não teve os recursos conveniados liberados pelo 
Governo do Estado. O assunto será levado à SRI pela Direção do COREDES-RS.

9 – Assuntos Gerais - Foi apresentado pelo Sr. Delmar Sittoni relato sobre a Conferência Nacional 
de Saúde Ambiental, cujo enfoque é a prevenção da saúde pública e o meio ambiente. Está sendo 
articulada  reunião  preparatória,  coordenada  pela  Comissão  de  Saúde  e  Meio  ambiente  da 
Assembléia Legislativa, que se realizará no dia 02 de dezembro de 2009, no Plenarinho da AL. Está 
prevista a participação de um representante do Fórum dos COREDEs, na condição de debatedor.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  encerrou  a  Assembléia,  da qual  foi  lavrada  a 
presente Ata que será assinada por ele e pelo Secretário. 


