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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL

Data: 10 de dezembro de 2009 - quinta-feira
Horário: das 09 às 13 horas
Local: Espaço de Convergência, Andar Térreo da Assembléia Legislativa do Estado, Porto Alegre/RS
Lista de Presença: em anexo
Convocação: Convocação nº 13/2009, de 31 de novembro de 2009
Diretoria  Executiva:  Presidente  -  Paulo  Afonso  Frizzo;  Vice-Presidente  -   Delmar  Backes;  1º 
Secretário - Pedro Luís Büttenbender; 2º Secretário -  Marcio Kauer; 1° Tesoureiro -  Hugo Chimenes,  
2° Tesoureiro - Alessandro Dalla Santa Andrade

Presidentes  de  COREDEs  presentes  (13):)  Hugo  Chimenes  (COREDE  Fronteira  Oeste),  Mariza 
Christoff (COREDE Vale do Rio Pardo), Antonio Carlos Jordão (COREDE Central), Theonas Baumhardt 
(COREDE Jacuí-Centro),  Olavo Valendorff  (COREDE Alto  da Serra  do  Botucaraí),  Sergio  Cardoso 
(COREDE Metropolitano – Delta do Jacuí), Pedro Büttenbender (COREDE Fronteira Noroeste), Ilton 
Larri Costa (COREDE Alto Jacuí),  Alessandro Dalla Santa Andrade (COREDE Campos de Cima da 
Serra), Ivan Migliorini (COREDE Vale do Rio dos Sinos), Selmira Fehrenbach (COREDE Sul), Delmar 
Backes (COREDE Paranhana – Encosta da Serra) e Luiz Cezar Oliveira Leite (COREDE Centro Sul).

 COREDEs  representados  (11): Elias  Scoto  Ritta  (COREDE  Campanha),  Silvio  Rafael  Kopacek 
(COREDE Hortências),Paulo Afonso Frizzo ( COREDE Noroeste Colonial), José Antonio Voltan Adamoli 
(COREDE Serra), Susan Egewarth (COREDE Celeiro), José Cenci (COREDE Vale do Taquari), Vergilio 
Casani(COREDE Rio da Várzea),  Sady Ramos ( COREDE Litoral Norte), Sérgio de Moraes e Jacob 
Selbach (COREDE Vale do Caí), Vera Lucia Linck (COREDE Missões), Ademar Rigon e Vilmar Saccol 
(COREDE Norte).

Conselho Consultivo: João Gilberto Lucas Coelho 

COREDEs ausentes (04): MÉDIO ALTO URUGUAI, NORDESTE, VALE DO JAGUARI  e PRODUÇÃO.

Outros participantes (07): Deolmira Girardi  (COREDE Fronteira Noroeste), Paulo Borges e Maristela 
Pederiva Oliveira (COREDE Alto da Serra do Botucaraí),  Marcio Kauer (COREDE Vale do Rio dos 
Sinos),  José  Carlos  Severo  Corrêa  (COREDE  Alto  Jacuí),  André  Petry  (Secretaria  de  Relações 
Institucionais) Antonio Cesar Gargioni  Néry (COREDES RS).
 
Abertura dos trabalhos - O Presidente do COREDES-RS, Paulo Afonso Frizzo, saudou os presentes, 
deu-lhes as boas-vindas e iniciou os trabalhos.

1 – Apreciação da Ata da Assembléia Geral do dia 12/11/2009 -  O Presidente informou que a Ata 
não foi  concluída a tempo de ser enviada aos COREDEs.  Consequentemente,  sua apreciação fica 
transferida para a próxima Assembléia. 

2 – Comunicações 

- Reunião da Diretoria do Fórum com a SRI e SEFAZ, em 03/12/2009 - Motivo da reunião, a limitada 
liberação dos recursos para execução dos projetos pendentes,  tanto da CP 2008-2009, como das CPs 
anteriores (passivo). O Governo reconhece os atrasos, justifica a falta de pagamentos devido à drástica 
queda da arrecadação de impostos e se compromete a pagar, em 2010, todas as pendências, com cele-
ridade - até o dia 30/06/2010 – em razão de 2010 ser um ano eleitoral. A SEFAZ e a SRI estão intera-
gindo com as demais Secretarias de Estado, para que, no início de janeiro, tudo esteja pronto para o en-
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caminhamento do pedido de suplementação e posteriores etapas de liberação dos recursos.   Os CO-
REDEs que não encaminharam a priorização da 4ª parcela (CP 2006–2007) até 30/11, deverão fazê-lo 
com a maior brevidade. Em relação à CP 2009, o recurso estará disponível a partir do dia 04/01/2010. 
Quanto ao grande deficit de execução de projetos da área da Educação, o Secretário Wenzel solicitará 
à Secretária de Governo, Ana Pellini,  que articule uma reunião entre SEFAZ, SRI  e COREDEs, para 
que o problema seja analisado e que sejam, finalmente, dados os encaminhamentos necessários. Foi 
entregue ao Secretário da Fazenda o documento de avaliação da CP 2009-2010. A Técnica da Secreta-
ria da Fazenda, Silvia Grewe, que participou da reunião, ficou de disponibilizar um conjunto de dados fi-
nanceiros, como subsídio à elaboração dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento das regiões core-
dianas. Enviará estes dados ao Presidente do COREDE Central, Caio Jordão, que os repassará aos 28 
COREDEs. Em janeiro, participará da Assembléia Geral do COREDES-RS. 

- Reunião com o Secretário Wenzel (SRI) – Em continuidade à Reunião com o Secretário da Fazenda, 
os representantes dos COREDEs reuniram-se com o Secretário Wenzel, em seu Gabinete.  Foi entre-
gue e discutido o documento de Avaliação da CP 2009–2010 e, na sequência,  tiveram início as tratati-
vas com vistas à CP 2010–2011. Considerando ser 2010 um ano eleitoral, os trabalhos da CP deverão 
ter início já no mês de janeiro. O lançamento oficial da CP ficou pré-agendado para o dia 26 03/2010, na 
cidade de São Borja, por ocasião da abertura solene no XIII Encontro Anual de Avaliação e Planejamen-
to dos COREDEs.   A data da Consulta Popular ficou pré-agendada para 23/06/2010. O Secretário infor-
mou que o ante-projeto de lei que trata da institucionalização do Fórum dos COREDEs está pronto e tra-
mita na Casa Civil.  Instado, informou, também, que será resgatada a pendência da CP com as Universi-
dades, referente aos cursos de capacitação para elaboração de planos diretores municipais (METRO-
PLAN). Ficou, ainda, definido que cada COREDE formalize novamente a relação de todos os projetos 
não atendidos das CPs dos anos anteriores. O Secretário Wenzel informou que o Sr. Araí pediu afasta-
mento da Coordenação do Projeto de Planejamento Estratégico Regional e do respectivo Grupo de 
Acompanhamento, uma vez que encaminhou seu pedido de aposentadoria. 

- Evento de encerramento do ano, promovido pela Sra. Governadora do Estado -  O  Presidente in-
formou que, das 12 às 13h30min,  os trabalhos da Assembléia Geral serão interrompidos para que os 
coredianos participem da recepção que será oferecida pela Sra. Governadora aos COREDEs e às orga-
nizações do cooperativismo. O COREDES-RS entregará uma Cesta de Produtos das 28 Regiões, trazi-
dos por cada um dos COREDEs.
 
- Ação Judicial contra o Fórum dos COREDEs -  O COREDES-RS recebeu notificação de ação judici-
al de cobrança de um débito referente à divulgação da CP 2006-2007 (instalação de 100 outdors). Está 
sendo intimado a pagar à  Empresa RSBC – Rede Sul Brasil de Comunicação Visual, ou contestar, um 
débito constante de uma  Nota Assinada pelo então Presidente do Fórum dos COREDEs. O valor inicial  
é de R$ 35.000,00,  mas, atualizado, o débito está em R$ 55.000,00. Haverá reunião conjunta da SRI, 
COREDES-RS, Secretário Executivo do Gabinete do Vice-Governador em 2006, hoje, às 16h, na SRI, 
para dar encaminhamento ao assunto, uma vez que, à época, o COREDES-RS apenas emprestava o 
nome para a arrecadação dos recursos para divulgação da CP. 

- PRÉ-SAL: Márcio Kauer representou os COREDEs no ato de Lançamento do Comitê em Defesa do 
PRÉ-SAL/RS, no dia 22/10/2009, em Porto Alegre. 

- Protocolo de Cooperação entre o COREDES-RS e a FAMURS – O Presidente  informou que, a par-
tir das sugestões apresentadas na Assembléia Geral de novembro, o GT designado reescreveu o texto 
do Protocolo e o encaminhou à FAMURS. Roseema e Alex são as pessoas de contato e informaram es-
tar impossibilitados de participar da presente Assembléia.

3 – Participação do Deputado Giovani Cherini – O Presidente informou que o Deputado Estadual Gi-
ovani Cherini, convidado a participar da Assembléia em curso, comunicou estar impossibilitado de com-
parecer, por razões de agenda. Informou, também, que, no dia 12 de novembro passado, foi, juntamen-
te com um grupo de dirigentes coredianos, recebido em audiência pelo Deputado que deverá presidir a 
Casa, em 2010. Na oportunidade, foi reafirmada a disposição dos COREDEs de fortalecer a parceria 
com a Assembléia Legislativa, especialmente através do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regi-
onal. Também, foi apresentado ao futuro Presidente o conjunto de necessidades de natureza logística, 
operacional e de apoio humano do COREDES-RS. O Deputado Cherini foi receptivo e comprometeu-se 
a manter e melhorar o apoio dado pela Casa ao COREDES-RS. Apresentou a minuta de uma proposta 
de gestão para 2010, intitulada “O Rio Grande que Coopera”, documento este que valoriza a coopera-
ção e solicitou sugestões de parte dos COREDEs. Frizzo pediu que todos os COREDEs analisem a pro-



posta e tragam sua apreciação e sugestões para a Assembléia Geral de dezembro, da qual o Deputado 
Cherini deverá participar. 

4 – PRO RS IV -   O Prof. Frizzo lembrou que, a cada quatro anos,  antes do início da campanha política 
para as eleições majoritárias, o COREDES-RS publica e entrega aos candidatos um documento com as 
propostas das regiões coredianas para a próxima gestão administrativa. Cumprindo decisão da AG de 
novembro passado, consultou o Conselheiro João Gilberto Lucas Coelho sobre sua disposição de coor-
denar o Grupo de Trabalho do PRÓ-RS IV. João Gilberto dispôs-se a participar do GT, cooperando no 
que lhe for possível. No dia 03/12/2009, houve reunião de trabalho do GT, na sede do COREDES-RS, 
que contou com a participação de João Gilberto, Adamoli, Pedro Bandeira e Paulo Frizzo. Da reunião, 
resultou a proposta de cronograma de trabalho a seguir: - até 30/06/2010, o PRÓ-RS IV deverá estar 
publicado. Para tanto, - até 30/04/2010, cada COREDE deverá entregar ao GT a relação dos  dez princi-
pais programas/projetos  que farão parte de seu  Plano Estratégico de Desenvolvimento; - até 15/05, 
cada Região Funcional, a partir dos programas/projetos estratégicos definidos pelos COREDEs que a 
integram, destacará aqueles comuns a sua respectiva abrangência  e os encaminhará ao GT; -  até 
27/01, o GT levantará as diretrizes e propostas  de âmbito estadual, contidas nos três PRÓ-RSs anterio-
res e, nessa data, reunir-se-á novamente, para sistematizá-las e complementá-las, com vistas à Gestão 
2011 – 2014, à luz da atual conjuntura e dos cenários futuros previsíveis; - em 18/03, o GT promoverá 
reunião ampliada com a participação de representantes das universidades, partidos políticos, órgãos de 
governo e outros convidados, para apresentação, discussão e complementação do rol de propostas e 
diretrizes de âmbito estadual para a Gestão 2011 - 2014.    

5 – Encontros dos COREDEs e COMUDES em 2010 – Considerando que a II Mostra das Mesorregi-
ões,  promovida pelo Ministério da Integração Nacional, acontecerá no período de 10 a 14/03/2010, em 
Florianópolis/SC, a Assembléia definiu as seguintes datas e locais para a realização dos Encontros: XIII 
Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDEs,  26 e 27/03/2010, em São Borja; II Encon-
tro Anual dos COMUDES,   27 e 28/05/2010, em Ijuí.

6  –  Indicação  de  representantes  do  COREDES-RS  –  O  Presidente  informou  que,   atendendo 
solicitação  urgente  da  Secretaria  de  Relações  Institucionais,  fez  as  indicações,  a  seguir,  de 
representantes  do  COREDES-RS,  ad  referendum da  Assembléia  Geral:  Comissão  de 
Acompanhamento do Planejamento Estratégico Regional: Titulares –Selmira Fehrenbach (COREDE 
Sul), Alessandro Dalla Santa Andrade (COREDE Campos de Cima da Serra) e Paulo Afonso Frizzo 
(COREDES-RS);  Suplentes:  Antonio Carlos Saran Jordão (COREDE Central),   José Antonio Voltan 
Adamoli  (COREDE Serra)  e  Álvaro  Werlang (COREDE Centro  Sul);  Comissão Novos COREDEs: 
Titulares – Paulo Afonso Frizzo (COREDES-RS), Antonio Carlos Saran Jordão (COREDE Central) e 
Selmira  Fehrenbach  (COREDE  Sul);  Suplentes:  Delmar  Henrique  Backes  (COREDE  Paranhana-
Encosta da Serra); Theonas Baumhardt (COREDE Jacuí Centro) e Hugo Marques Chimenes (COREDE 
Fronteira Oeste). Submetidas à apreciação da Assembléia, todas as indicações foram referendadas. O 
Presidente informou, ainda, que, vencido o prazo para protocolo de solicitações, não houve pedido de 
criação de novo COREDE. Apenas,  foram protocolados alguns processos de mudança de COREDE, 
por parte de municípios. 

7  –  Planejamento  Estratégico  Regional:   A  Comissão  de  Acompanhamento  do  Planejamento 
Estratégico Regional tem atendido todos os pedidos de prorrogação de prazos por parte dos COREDEs. 
Na maioria das regiões, o processo está se desenvolvendo normalmente. Em quatro delas, apenas, 
está pendente a liberação dos recursos para a realização dos trabalhos, como é o caso do COREDE 
Fronteira Noroeste.

8 – Assuntos Gerais

Participação do Secretário Wenzel (SRI) -  O Secretário, que se fez acompanhar do Assessor André 
Petry, informou que está tomando todas as providências para formalizar a institucionalização do Fórum 
dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul – COREDES-RS. Aler-
tou que, devido principalmente à queda da arrecadação por parte do Governo do Estado, foram libera-
dos apenas 2 dos 47 milhões correspondentes à 3ª parcela da CP 2007 (quota do ano 2009). Mas todas 
as providências estão sendo tomadas para assegurar a liberação do restante, no início de 2010. Quanto 
à 4ª parcela (quota de 2010), a indicação das prioridades deveria ter sido encaminhada à SRI até 30/11. 
Os COREDEs que ainda não encaminharam deverão fazê-lo até o final da semana em curso.



Em relação à CP 2009 – 2010, os recursos estarão disponibilizados já no dia 04/01/2010. Quanto aos 
problemas com a execução de projetos da CP da Secretarias da Educação e da Segurança Pública, 
atendendo às insistentes reclamações do COREDEs, está sendo solicitada a intermediação da Secretá-
ria de Governo, Ana Pellini, para promover reunião com SRI, SEFAZ e COREDEs, viasando à supera-
ção dos obstáculos ora enfrentados. Neste sentido, cada COREDE  deverá encaminhar  à Secretaria 
Executiva do COREDES-RS documento contendo as principais demandas pendentes e dificuldades en-
frentadas junto às Secretarias e órgãos de governo, em especial, junto às Secretarias de Educação e de 
Segurança Pública. A Secretaria Executiva do COREDES-RS repassará os documentos recebidos à 
SRI.

Cartilha sobre Saúde Ambiental – Delmar Sitoni, da ONG Instituto Saberes e Cuidados Ambientais – 
ISCA, informou a respeito da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente da Assembléia Legislati-
va do RS. Existe a possibilidade de a Comissão apoiar a publicação de uma cartilha  sobre Saúde Ambi-
ental, direcionada especialmente ao público dos COMUDES, cuja distribuição se daria mediante parce-
ria com os COREDEs. A produção da cartilha contaria com o apoio do Sr. Delmar. Em princípio, a As-
sembléia vê com bons olhos a idéia e fica no aguardo de maiores informações sobre o desenrolar do 
projeto.  

 Associações Comerciais adotam a regionalização dos COREDEs – Foi informado que, a partir de 
2010,  as Associações Comerciais e Industriais, em sua articulação regional, estarão adotando, como 
referência, a regionalização  dos COREDEs. 

Liberação dos recursos para o planejamento estratégico dos COREDEs –  Foi  solicitado que a 
Direção do Fórum encareça,  junto ao Governo,  a priorização da liberação da primeira parcela dos 
recursos para os COREDEs que ainda não os receberam, embora tenham cumprido todas a exigências. 
Alguns COREDEs  já receberam a segunda parcela.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente Ata, que 
vai assinada por ele e pelo 1° Secretário.

                                                           


