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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
Data: 13 de janeiro de 2011 
Horário: das 09 às 12:00 horas 
Local: Espaço de Convergência do Fórum Democrático
Lista de Presença: anexa
Convocação: Convocação nº 01/2011 de 06 de janeiro de 2011
Presidente do COREDES RS - Paulo Afonso Frizzo 
 
Presidentes de COREDEs presentes (13):) Eduardo Finamore (COREDE Produção), Sérgio Cardoso 
(COREDE  Metropolitano do Delta do Jacuí), João Sérgio Machado (COREDE Campanha), Pedro Luís 
Büttenbender  (COREDE  Fronteira  Noroeste),  Theonas  Baumhardt  (COREDE  Jacuí-Centro),  Hugo 
Chimenes (COREDE Fronteira Oeste),  Antonio  Carlos  Jordão (COREDE Central),  Alessandro Dalla 
Santa Andrade ( COREDE Campos de Cima da Serra), Ernane Pfüller ( COREDE Nordeste), Clóvis 
Fernando  Bem  Brum  (  COREDE  Vale  do  Jaguari),  Selmira  Fehrenbach  (COREDE  Sul),  Paulo 
Fernandes ( COREDE Rio da Várzea), Maurílio Tiecker (COREDE Missões),

 COREDEs representados (06): Miguel Bresolin ( COREDE Serra), José Luiz Cenci e  Cíntia Agostini 
(COREDE Vale do Taquari), Àlvaro Werlang  e Henrique de Borba (COREDE Centro Sul), Sergio Luiz 
Allebrandt (COREDE Noroeste Colonial), José Carlos Severo Corrêa ( COREDE Alto Jacuí), Sérgio de 
Moraes e Jacob Selbach  (COREDE Vale do Caí).

COREDEs ausentes (09): PARANHANA, HORTÊNCIAS, LITORAL NORTE, NORTE, MÉDIO ALTO 
URUGUAI, ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ, VALE DO RIO DOS SINOS, VALE DO RIO PARDO e 
CELEIRO 
 
Outros participantes (38): Beto Grill (Vice - Governador do RS),  Secretário Marcelo Danéris e Mari 
Machado ( Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social/  CDES-RS),  Antonio Cesar Gargioni  
Néry  (COREDES  RS),  Tarson  Nunez(  Assessor  do  Governador),  Achyles  Bragnolli  (Assessor  do 
Deputado Edson Brum), Juliano Marinho ( Assessor do Deputado Adão Villaverde),  Davi Luiz Schmidt e 
Nelson Cunico (Secretaria do Planejamento e Participação Cidadã),  Braulio Moreira (FAMURS), Glei 
Menezes (AGM), José antonio Adamoli, Gildo Silva, Irani Medeiros, Dilson Hahn, Valdemir de Almeida, 
Maicon Machado e Ellemar Wojahn (Gabinete do Vice -Governador),   Vanice Helena de Matos e Bruno 
Nonembacher (COREDE Fronteira Noroeste),   José  Alberto Pinheiro Vieira (Comiê Piratinim), Ivoci 
Guasso Junior (COREDE Vale do Jaguari), Walter Reis Severo ( Corede Fronteira Oeste), Leila Chiden( 
Secretaria do Trabalho) André Petry ( Assembleia Legislativa do RS), Fernanda Bastos  e Ana paula 
Aprato (Jornal do Comércio),  Antonio Czamanski (TV Assembleia), Vilmar Kaiser (Prefeito de Fontoura 
Xavier),  Gilberto  Pacheco  (COREDE  Missões),  Miguel  Dallal,  Lauro  Pacheco  (ARACOM-TVS), 
Jeferson Bruning, Júlio Cezar Pannebecker, Kelly Silva e  Bruno Contursi (Gabinete dos Prefeitos), José 
Attilio  Bertagnolli (  Assessor /SEPLAG), Alexandre Stotte ( Gab. Dep. Bordignon)

Abertura dos trabalhos – O Presidente, Prof. Paulo Afonso Frizzo, saudou os presentes, deu-lhes as 
boas vindas e declarou abertos os trabalhos, passando ao primeiro item da pauta.

1 – Apreciação da Ata da Assembleia Geral do dia 09 de dezembro de 2010– Frizzo colocou em 
apreciação a Ata da AG de 09 de dezembro de 2010. Não havendo nenhuma manifestação, a Ata foi 
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submetida à votação, resultando aprovada pela unanimidade dos presentes. Também foi colocado a 
apreciação o relatório (memória ) da reunião dos COREDEs com a Secretaria de Planejamento, Gestão 
e Participação Cidadã – SEPLAGPC, realizada no dia 05.01.2011, às 16h30min, no CAFF.

2 – Comunicações

- O Presidente informou sobre a eleição e posse da nova Diretoria do COREDE Fronteira Noroeste e a 
presença  especial  da  Vice-Presidente,  prefeita  Vanice  de  Matos  (Porto  Vera  Cruz).  Também  foi 
informada a eleição e posse da nova diretoria do Corede Missões, e a presença do novo Presidente 
Maurílio Miguel Tiecker, apresentado pelo Diretor da URI Santo Ângelo e Ex-Presidente do COREDE, 
Gilberto Pacheco. 

- O Presidente informou que o Fórum dos COREDEs está, finalmente, instituído pela Lei n° 13.595, de 
31/12/2010, publicada no DOE de 31/12/2010.

- Está criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do RS – CDES-RS, pela 
Lei n° 13.656, de 07/01/2011 (DOE de 10/01/2011).

- O Presidente do Fórum, Prof. Paulo A. Frizzo, registrou um agradecimento especial  à Assembleia 
Legislativa do RS e ao Fórum Democrático, pela parceria, cooperação e concessão do espaço físico 
para o funcionamento da Secretaria Executiva do COREDE-RS.

- Solicitou que cada COREDE encaminhe à Secretaria Executiva do COREDES-RS 20 exemplares de 
seu Plano Estratégico de Desenvolvimento. 

-Está agendado para a segunda semana de fevereiro o Seminário Estadual sobre Participação Cidadã, 
em data próxima à de nossa Assembleia Geral. A promoção é da Secretaria do Planejamento, Gestão e 
Participação Cidadã. 

- O corediano José A. Voltan Adamoli informou estar abrindo mão das representações do COREDES-
RS junto ao CONSUN da UERGS, ao Comitê Gaúcho do Controle Social, ao Conselho Estadual de 
Planejamento do Ensino Técnico (SUEPRO) e ao Conselho Estadual de Segurança, uma vez que está 
assumindo  cargo  de  confiança  junto  ao  Gabinete  do  Vice-Governador.  As  representações  vagas 
receberam as seguintes indicações aprovadas pela AG: - UERGS: Hugo Chimenes e Ernane Ervino 
Pfüller;  -  Comitê  Gaúcho  de  Controle  Social  (Pedágios):  Selmira  Fehrenbach  e  Márcio  Kauer;  - 
Conselho Estadual de Planejamento do Ensino Técnico (SUEPRO) Mariza T. da Mota Christoff; quanto 
ao  Conselho  Estadual  de  Segurança,  não  serão  indicados  representantes,  pois  nunca  houve 
convocação , até o momento. 

- O Presidente esteve em visita ao Gabinete dos Prefeitos e de Relações Institucionais, tendo recebido 
manifestação de interesse em trabalho integrado com dos COREDEs. 

- Após esta Assembleia, estará se reunindo o Grupo de Trabalho de Preparação do XIV Encontro Anual 
de Avaliação e Planejamento dos COREDEs, agendado para os dias 16 e 17 de junho deste ano. 

- Nos dias 19 a 21/01, estará se realizando o Encontro Brasileiro de Legislativos – O BRASIL QUE SAIU 
DAS URNAS, promovido pelo Instituto Municipalizar. O Presidente do COREDES-RS será palestrante.  

3  –  Os COREDEs e  o  Governo  do  Estado  do  Rio  Grande do Sul  –  Gestão  2011  –  2014:  O 
Presidente recepcionou e saudou o Sr. Davi Schmidt, Diretor da SEPLAGPC, juntamente com o Sr. 
Nelson  Cunico  (Diretor  Adjunto).  Fez  um  relato  sucinto  sobre  a  reunião  conjunta  COREDEs  – 
SEPLAGPC,  no  dia  05/01/2011  e  apresentou  alguns  questionamentos  e  dúvidas  quanto  aos 
encaminhamentos das prestações de contas dos convênios COREDEs – Governo do Estado; qual o 
órgão do Governo que fará a interlocução com os COREDEs; execução das demandas das Consultas 
Populares  passadas  e  de  2010/2011;  Convênios  de  manutenção  dos  COREDEs  e  manutenção  e 
atualização permanente do Portal da Transparência (antiga SRI). O Diretor Davi Schmidt, usando a 
palavra,  destacou  que  esta  é  a  2ª  oportunidade  de  contato  com  os  COREDEs,  motivo  de  muita 
satisfação para ele, e que, aos poucos, está conhecendo sua natureza e funcionamento. Enfatizou que 
existem muitos estudos sobre os COREDEs, que atestam a excelência e solidez desta experiência de 
organização e participação social das regiões do Estado. Informou sobre a proposta de um Seminário 



Estadual para discutir as bases conceituais do processo de participação popular, e que os COREDEs 
são uma das referências importantes nessa temática. Convidou os COREDEs para participarem, no dia 
15/02/2011, em Porto Alegre. Informou que a SEPLAGPC também está buscando a participação de 
mais  entidades,  como os  conselhos  setoriais,  Conselho  de Desenvolvimento  Econômico  e Social  - 
CDES dentre outras, com vistas à formulação de proposta do novo sistema de participação cidadã para 
elaboração do Plano Plurianual, do Orçamento e dos demais instrumentos de gestão do Governo do 
Estado.  Quanto  às  questões  enunciadas  pelo  Presidente  do  COREDES-RS,  o  Diretor  Schmidt 
informou:1)   a   SEPLAGPC é a interlocutora oficial  do Governo com os COREDEs;  2)  Quanto às 
prestações  de  contas  e  acompanhamento  da  execução  das  demandas  da  Consulta  Popular,  a 
SEPLAGPC irá definir um interlocutor oficial; 3) sobre os recursos de manutenção dos COREDEs, o 
Deparamento  está tomando pé. Estão, também, aguardando as prestações de contas do ano anterior.  
4) Quanto ao ‘Portal da Transparência’, informou que o Governador tem dado grande ênfase ao assunto 
e que não vamos falhar sobre o tema e, portanto, manteremos o portal atualizado; 5) Informou que o Sr. 
Nelson é Diretor  Adjunto da Participação Cidadã”  e que deverá haver  mais um Diretor  Adjunto;  6) 
Convidou para o Seminário sobre as bases conceituais do processo de participação cidadã, a realizar-
se no dia 15.02.2011, durante todo dia, tendo por local o Auditório do Ministério Público. Convidou os 
COREDEs para integrarem uma Mesa sob o tema “COREDEs e Consulta Popular”. Outras experiências 
participativas também serão convidadas. Solciitou que fosse indicada uma comissão representativa dos 
COREDEs, para facilitar a comunicação entre as partes na concepção do desenho do processo de 
participação cidadã.  Foram propostos e aprovados pela Assembleia do COREDES-RS os seguintes 
representantes dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento  do para comporem a Comissão para 
tratar do Sistema de Participação Cidadã: 1 – Titular: Paulo Afonso Frizzo e Suplente: Delmar Henrique 
Backes; 2 - Titular: Theonas Baumhardt  e Suplente: MarisaTerezinha da Motta Christoff;  3 – Titular: 
Sérgio Luis Allebrandt  e Suplente: Pedro Luís Büttenbender ; 4 – Titular: Miguel Bresolin e Suplente: 
Alessandro Dalla Santa Andrade. Para verificar e encaminhar a execução do passivo das Consultas 
Populares  passadas,  foi  proposta  e  aprovada  pela  Assembleia  a  comissão  de  representantes  dos 
COREDEs integrada por Hugo Chimenes (COREDE Fronteira Oeste),  Selmira Fehrenbach (COREDE 
Sul), Sergio Morais (COREDE Vale do Caí), João Sérgio Ferreira Machado (COREDE Campanha).

4 – Participação do Exmo. Sr. Deputado Estadual Adão Villaverde (próximo Presidente da AL) –  O 
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Adão Villaverde, enviou um emissário para comunicar 
de sua impossibilidade de participar da AG.

5 - Participação do Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado, Beto Grill - O Presidente saudou e deu 
as boas vindas ao Vice-Governador e seus acompanhantes, agradecendo-lhe por aceitar o convite, e 
reafirmou a disposição do Fórum e dos COREDEs de trabalhar em cooperação com o Governo do 
Estado. Com a palavra, o Vice-Governador saudou todos os presentes em nome do Governo Tarso 
Genro.  Enfatizou  a  importância  dos  COREDEs  e  informou  que  está  lendo  os  documentos  e,  em 
especial, os Planos Estratégicos de Desenvolvimento das Regiões. Reconheceu que existem muitos 
acúmulos durante os anos de existência dos COREDEs. Reafirmou os compromissos de exercitar ao 
máximo  os  processos  de  participação  popular,  a  partir  de  novo  modelo.  Para  tanto  irão  unir 
contribuições  da  consulta  popular  e  de  outros  mecanismos  de  participação.  Enfatizou  que,  nesse 
contexto, os COREDEs terão sempre lugar de destaque, sendo ouvidos e participando. Relatou sobre 
as  primeiras  ações  de  Governo,  conquistas  iniciais  já  alcançadas  e  informou  que  as  atribuições 
principais da Vice-Governadoria estarão voltadas à coordenação de programas para o enfrentamento 
das desigualdades no desenvolvimento das regiões do Estado e na coordenação do programa “trânsito 
seguro”. A seguir, representantes dos COREDEs expressaram contribuições que foram acolhidas pelo 
Vice-Governador, como: o necessário e urgente enfrentamento da questão dos diferentes territórios no 
RS,  não  coincidentes  com os  dos  COREDES e Regiões  Funcionais,  e  as  estruturas  regionais  do 
Governo; a importância e trunfo inédito para o Governo, ao poder contar, já no início da gestão, com 27 
planos  estratégicos  de  desenvolvimento;  que  todas  as  regiões  do  Estado  tenham  tratamento 
proporcional às suas desigualdades em relação às demais regiões e ao Estado como um todo; a Região 
Funcional  7,  através  de  seu  Coordenador,  solicitou  tratamento  especial,  devido  as  dificuldades 
crescentes que vem enfrentando.

6 – Participação do Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
do Rio Grande do Sul  – CDES/RS,  Marcelo Danéris -  Acompanhado pela Secretária  Adjunta  do 
CDES, Mari Machado, o Secretário foi recebido pelo Presidente, que lhes deu as boas vindas. Frizzo 
cumprimentou o Secretário e, em seu nome, o Governo, pela implantação do CDES-RS, reivindicação 
antiga  dos COREDEs.  Observou que os COREDEs tinham uma proposta de criação  do Conselho 



Estadual  de  Desenvolvimento  em  moldes  um  pouco  diferentes  do  adotado  pelo  Governo,  mas 
reconhecem a legitimidade do modelo instalado e se propõem a dele participar. O Secretário efetuou 
uma exposição  sobre  a  justificativa  e  os  objetivos  da  constituição  do  CDES,  que  também é  uma 
proposição dos COREDEs. Informou que a lista de Conselheiros  deverá ser divulgada nos próximos 
dias  e  que  o  Fórum dos  COREDEs  terá  uma  vaga.  Informou  que  a  instalação  oficial  deverá  ser 
realizada nos dias 15/03/2011. A operação do Conselho deverá se dar via Câmaras Temáticas, sendo 
que os temas mais relevantes ou urgentes são: a gestão metropolitana, pedágios, previdência estadual, 
arranjos  produtivos  e  desenvolvimento  regional.  Convidou  os  COREDEs para  integrarem o  Comitê 
organizador do Encontro Estadual de Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social, que deverá 
ser realizado no segundo semestre de 2011. Informou, também, que está sendo proposto um  Encontro 
Íbero-Americano de Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social, para o início de 2012. Após a 
exposição,  o  Presidente  do  Fórum,  em  nome  de  todos  os  COREDEs,  solicitou  a  ampliação  da 
participação dos COREDES no CDES. Disse que os COREDEs entendem que, por sua condição de 
instituições  representativas  das  regiões  e  responsáveis  pela  articulação  de  seu  processo  de 
desenvolvimento,  deveriam  ter  assento  em  maior  número  no  CDES,  em  princípio,  todos  os  28 
Presidentes. Reconhecendo a dificuldade de viabilizar este entendimento, propõem a participação dos 
Presidentes Coordenadores das nove Regiões Funcionais.  Também propôs que o CDES assuma o 
debate da problemática das diferentes regionalizações das estruturas do Governo do Estado e de sua 
compatibilização com a regionalização dos COREDES.

7  -  Termo de  Cooperação  Técnica  FAMURS  /  COREDES-RS –  participação  da  FAMURS –  o 
Presidente acolheu e deu as boas vindas ao representante da FAMURS, Sr. Braulio Moreira. Lembrou 
que,  em meados do ano passado,  foi  assinado protocolo  de cooperação entre as duas entidades, 
prevendo a possibilidade de lançamento no Portal da FAMURS de todos os Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento dos 28 COREDEs, com a adoção de uma ferramenta de gestão continuada desses 
planos. O Sr. Braulio reafirmou essa possibilidade e propôs que cada COREDE indique os nomes de 
dois  representantes  para  realizarem um treinamento  para  utilização  da  ferramenta.  A  sugestão  foi 
acatada pela Assembleia e os COREDEs comprometeram-se a fazer as indicações nos próximos dias. 

8 – Agendamento da Assembleia Geral do COREDES-RS de fevereiro – a data da AG de 
fevereiro ficou vinculada à da realização do Seminário sobre as bases conceituais do processo de 
participação cidadã, agendado, em princípio, para o dia 15 de fevereiro. A AG realizar-se-á ou no dia 
anterior (14/02) ou no dia seguinte (16/02). O Presidente avaliará as datas e comunicará a decisão. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou os 
trabalhos, após o que foi lavrada apresente Ata que vai assinada por ele e pelo 1° Secretário. 


