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

Ata da Assembleia Geral Ordinária
 
Data – 03 de março de 2011 
Horário - das 09 às 14h00min 
Local - Espaço de Convergência, andar térreo da Assembleia Legislativa - Porto Alegre    
Lista de Presença - anexa
Convocação - Convocação nº 02/2011, de 28 de fevereiro de 2011
Presidente do COREDES-RS - Paulo Afonso Frizzo 
 
Presidentes de COREDEs presentes (10) – Mariza da Motta Christoff (COREDE Vale do Rio 
Pardo),  Theonas  Baumhardt  (COREDE  Jacuí-Centro),  João  Sérgio  Ferreira  Machado 
(COREDE  Campanha),  Selmira  Fehrenbach  (COREDE  Sul),  Gilberto  Pacheco  (COREDE 
Missões), Hugo Chimenes (COREDE Fronteira Oeste), Delmar Backes (COREDE Paranhana – 
Encosta da Serra), Luiz Cezar O. Leite (COREDE Centro Sul), Simone M. Bender (COREDE 
Hortências), Eduardo Finamore (COREDE Produção). 

COREDEs representados (07)  –Marcio Kauer (  COREDE Vale do Rio dos Sinos),  Miguel 
Bresolin  (COREDE  Serra),  Dolores  Turra  (COREDE  Fronteira  Noroeste),  André  Petry 
(COREDE Vale do Jaguari), Sergio de Moraes e Jacob Selbach (COREDE Vale do Caí), Luis 
A. Montagner (COREDE Central), Cíntia Agostini (COREDE Vale do Taquari).

COREDEs ausentes (11)  –CELEIRO, METROPOLITANO DO DELTA DO JACUÍ,   MÉDIO 
ALTO URUGUAI, LITORAL NORTE, CAMPOS DE CIMA DA SERRA, ALTO DA SERRA DO 
BOTUCARAÍ, NORTE, NORDESTE, NOROESTE COLONIAL, ALTO JACUÍ, VALE DO RIO DA 
VÁRZEA.

Conselho Consultivo(01) - Roselani Silva. 

Outros  participantes (12)  –Álvaro  Werlang  e  Elenir  dos  S.  Leite(COREDE  Centro  Sul), 
Antonio  Cesar  Gargioni  Néry  (COREDES–RS),  Alessandro  Varela  Santos  (Espaço  do 
Vereador- AL), Juliano Marinho (Diretor do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional),  
Luana Fuenteria (Imprensa), Nelson Cunico, Davi Schmidt e Cecília Hypólito (Departamento de 
Participação Cidadã – SEPLAG-RS), Danilo Rheinheimer e Felipe Ortiz (Presidente e Diretor 
Administrativo da FEPAGRO).

Abertura dos trabalhos – O Prof. Delmar Backes, Vice-Presidente do COREDES-RS, deu as 
boas vindas e declarou abertos os trabalhos. Informou que o Presidente, Prof. Paulo Afonso 
Frizzo, está impedido de comparecer para presidir a Assembleia, por motivo de tratamento de 
saúde. Destacou que, no mês de fevereiro, não foi realizada a Assembleia Geral, uma vez que 
seu agendamento foi atrelado à data de realização do Seminário sobre as Bases Conceituais 
da  Participação  Cidadã,  promovido  pela  SEPLAG-RS,  agendado,  inicialmente,  para  o  dia 
15/02/2011.  Posteriormente, s Secretaria transferiu o Seminário para o dia 25/02,  tornando 
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desaconselhável a realização da AG em fevereiro, até mesmo porque os COREDEs ainda não 
receberam os recursos de manutenção. Frente a esta circunstância, a Diretoria Executiva do  
Fórum entendeu não convocar a AG de fevereiro e antecipar, para a primeira quinta-feira de 
março, a AG desse mês. Esse entendimento está sendo submetido à apreciação dos membros 
da Assembleia. Os presentes consideraram correto o procedimento da Diretoria Executiva.

1 – Apreciação da Ata da Assembleia Geral do dia 13/01/2011 – a apreciação da Ata ficou 
transferida para a próxima Assembleia. 

2 – Comunicações – também neste item não houve comunicações devido à ausência do 
Presidente.

3 –  Avaliação do Seminário promovido pelo Departamento de Participação Cidadã da 
SEPLAG  (24 de fevereiro  à  noite  e  25/02/2011)  e  encaminhamentos  –  O Prof.  Delmar 
informou  que,  num  primeiro  momento,  a  avaliação  será  realizada  pelos  COREDEs.  Num 
segundo momento, teremos a participação da equipe do Departamento de Participação Cidadã 
– DPC. Iniciando a discussão, Roselani (Sul) disse que a iniciativa do Governo foi importante, a 
temática, a localização e a organização adequadas. A forma como o seminário se desenvolveu 
não foi adequada.  Não se teve oportunidade de fazer um contraponto. No painel a cargo dos  
COREDEs, não deveria ter usado a palavra o Sr. Tarson Nuñes, do Gabinete do Governador e,  
sim, um corediano. Os COREDEs não tiveram a menor condição de se defender. Não devemos 
começar  assim,  devem-se  conciliar  os  dois  modelos,  Orçamento  Participativo  e  Consulta 
Popular. Disse ter se sentido traída. Nesse momento, foi aberto um espaço para apresentação 
do  novo  Diretor  do  Fórum Democrático,  Sr.  Juliano  Marinho,  que falou  da  importância  da 
parceria com os COREDEs, que desempenham um importante espaço no desenvolvimento do 
RS.  Quer  ser  parceiro  institucional  e  conta  com o apoio  dos  COREDEs.  Falou  que já  foi  
agendado para 24 de março a instalação do primeiro grupo de trabalho para ajudar no conjunto  
das discussões do FDDR.  Estamos construindo o debate. Realizaremos seis grandes sessões 
já definidas pela Mesa Diretora da AL e a Câmara Federal. Já está agendado com a Ministra  
Tereza Campello, para o dia 28 de abril, o primeiro debate. Disse que precisa melhorar muito a 
participação cidadã no RS. Retomando a avaliação do Seminário, Mariza (Vale do Rio Pardo) 
observou que o seminário não foi um diálogo. Foi apenas a apresentação de palestrantes e 
propostas e exemplos de outras experiências. O palestrante que participou no painel junto com 
os COREDEs (Tarson Nuñes) foi infeliz, pois já era sabido que ele tinha um discurso desse 
tipo, há muito tempo. O COREDEs coseguiram mobilizar um grande número de pessoas para 
participar  do  processo  de  participação  popular.  Isto  mostra  que  temos,  sim,  poder  de 
articulação e mobilização. Roselani (Sul) falou que os processos de participação popular são 
ações de governo, cada um com o seu processo e que nós devemos defender a participação 
democrática. Hugo (Fronteira Oeste) disse que o seminário foi  importante, mas que muitos 
ainda  estão  com  preconceito  em  relação  à  fórmula  a  ser  adotada.  O  seminário  apontou 
contradições e os palestrantes também sinalizaram que o Orçamento Participativo - OP é mais 
adequado para o nível municipal. Cíntia (Vale do Taquari) comentou que pouco se ouviu de 
bases conceituais. Propôs que se promova um debate sobre desenvolvimento regional. Marcio 
(Vale do Rio dos Sinos) citou que já viu este filme, pois é pratica fazer seminários, convidar os 
partícipes e depois homologar sumariamente os dados e as propostas apresentados. Dolores 
(Fronteira Noroeste) disse que o palestrante de Minas Gerais fez uma crítica de que o Governo 
do Estado, à época do OP, quando ia aos municípios, falava para os adeptos de seu partido 
político. Álvaro (Centro Sul) lembrou que poderiam ter aberto três inscrições para debater sobre 
o painel. O Pastor Leite (Centro Sul) disse não ter participado, mas acredita que quem governa 
não são os mesmos que vão trabalhar com o povo. Os investimentos vão só para a Metade 
Sul. O Centro Sul está esquecido. Nós devemos estar muito bem preparados para o trabalho, 
nestes quatro anos. Simone (Hortências) informou que houve eleição em sua região e que foi 



eleita presidente do COREDE Hortênsias. Sobre o seminário, lá se viu muitas pessoas que já 
eram nossas conhecidas e que continuam com o mesmo pensamento. Finamore (Produção),  
quanto  à  questão  da  participação,  o  seu  COREDE  não  funcionava,  estava  dividido  e 
partidarizado.  Ao assumir, reformulou o Estatuto. Hoje, o COREDE é de líderes, em torno de  
120 pessoas. Os demais segmentos participam nos eventos e nos processos como a Consulta 
Popular. Acredita que as lideranças é que devem ter posição sobre o PPA. Delmar (Paranhana) 
disse que a metodologia do OP é de 12 anos atrás e que não acredita que se vai estar voltando  
ao passado.  A forma como essas pessoas agiram naquele  passado com os COREDEs é 
inaceitável. Alertou que, quando estiver conosco a equipe do DPC, devemos mais ouvir do que 
falar. O que aqui discutimos deve ser de economia interna. Selmira (Sul) concorda, em termos,  
e sugere que se crie uma comissão para discutir  a metodologia de participação a ser adotada.  
Roselani (Sul) concorda com a Selmira. Devemos manifestar nossa inconformidade sobre o 
painel dos COREDEs. A manifestação do representante do Governo (Tarson) foi uma crítica à 
instituição  COREDEs.  Nesse  momento,  Alessandro  Varela  veio  oferecer  o  Espaço  do 
Vereador, com sede na Assembleia Legislativa. O Pastor Leite (Centro Sul) sugeriu que fosse 
enviado um oficio às Câmaras Municipais, para que motivem os vereadores a participarem das 
ações  dos  COREDEs.  A  partir  desse  momento,  os  trabalhos  contaram  com a  equipe  do 
Departamento de Participação Cidadã – DPC – Davi Schmidt, Nelson Cunico e Cecilia Hypolito. 
O Vice-Presidente Delmar deu-lhes as boas vindas, comentou que avaliamos o seminário , de 
imediato, passou a palavra para o Diretor Davi Schmidt. Davi iniciou apontando 4 pontos que 
irá abordar: a) protocolo de intenções Governo/COREDEs; b) duodécimos; c) Consulta Popular 
e  d)  PPA.  Afirmou  que o  Governo  está  firme na disposição de construir  um processo de 
participação cidadã. Passou, de imediato, a palavra a seu Adjunto, Nelson Cunico, que falou 
sobre o Protocolo de Intenções a ser assinado entre o Governo do Estado e o Fórum dos 
COREDEs. Os COREDEs encaminharam três a quatro propostas de inclusão ou alteração no 
texto do Protocolo que, no seu entender, estão de acordo com a proposta. As questões apenas 
vão  passar  pelo  crivo  Jurídico,  antes  da  assinatura.  O  Protocolo  ainda  está  na  SEPLAG. 
Depois da redação final, voltará aos COREDEs, para mais uma verificação e, depois, seguirá 
os  trâmites  internos  para  assinatura  pelo  Governador.  Frisou  que  e  documento  não  pode 
suscitar nenhuma dúvida, tanto para o Governo, quanto para os COREDEs. Bresolin (Serra) 
solicitou confirmação sobre se o Protocolo será assinado por ocasião do Seminário Regional  
do PPA, em Caxias do Sul.  Nelson informou que sim, mas que a data mudou para 21/03. 
Roselani (Sul) lembrou que a participação na elaboração do PPA, no Governo  Olivio, foi uma 
das  melhores  edições  do  PPA  participativo.  Nelson  Cunico  falou  sobre  o  convênio  dos 
duodécimos e foi perguntado sobre os valores para 2011. Informou que os valores já estão 
definidos e ele informará brevemente para elaboração do plano de trabalho.  Ficou, também,  
de informar a situação das prestações de contas para todos os COREDEs. Apresentou, ainda, 
os seus contatos: cel. (51) 9918-4060; tel. 3288-1488 /89 /90, 9º andar do CAFF. Em relação à 
execução das demandas pendentes das Consultas Populares, estão acontecendo pagamentos 
diariamente, na dependência do fluxo de caixa. O passivo de 2004 a 2010 está na ordem de 
400 milhões,  precisamente 384 milhões. É necessário  ter um levantamento de projeto-por- 
projeto  e  fazer  um  acordo  global  para  que  seja  possível  o  pagamento.  O  Governo  quer 
construir  este  acordo,  em conjunto  com os COREDEs.  Se o orçamento permitir,  já  se  vai 
pagando,  até  porque  muitos  projetos  são  da  ação  ordinária  do  Governo,  por  exemplo, 
segurança, educação etc... Foi lembrado que as alterações de demandas devem passar pelo 
COMUDE e pelo COREDE, como acontecia anteriormente. Nelson confirmou que nada será 
decidido  diferente  desse  sistema.  Já  propõe  a  primeira  reunião  da  Comissão  Mista 
Governo/COREDEs para discutir os procedimentos do acerto do passivo. Repassou a todos os 
COREDEs a lista dos interlocutores dos Órgãos de Governo para assuntos da CP. Marisa 
(Vale do Rio Pardo) perguntou sobre os projetos da CP 2010/2011. Nelson informou que os 
planos de trabalho já podem ser encaminhados para as Secretarias. Hugo (Fronteira Oeste) 
lembrou  sobre  a  padronização  dos  documentos.  Nelson  diz  que  vai  se  reunir  com  os 



interlocutores  para  afinar  os  procedimentos.  Pastor  Leite  (Centro  Sul)  registrou  o  seu 
descontentamento sobre a participação de seu COREDE na Região Funcional 1. Solicitou que 
seja reavaliada essa situação. O Diretor Davi Schmidt comentou sobre o PPA: o calendário 
sofreu alterações e os locais estão sendo definidos.  Estão sendo aceitas sugestões. Roselani  
(Sul)  lembra que os COREDEs conhecem as dificuldades de locomoção e o prestígio dos 
locais  em  suas  regiões.  Davi  assegura  que  serão  levados  em  consideração  os  Planos 
Estratégicos dos COREDEs, as tendências que estão acontecendo em algumas regiões, o  
documento Rumos 2015, a caracterização das regiões, segundo a visão do Governo. O PPA 
participativo não acontece só nos seminários regionais, mas também dentro do Governo,  que 
deve trabalhar os seus projetos.  Serão avaliadas todas as proposições que chegarem. Quer  
um dialogo qualificado. Também haverá coleta de proposições pela Internet, através de um 
portal da participação. No final de maio, o Conselho do PPA estará constituído. Nos seminários  
regionais, haverá uma apresentação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do 
RS – CDES-RS. O entendimento é de que, em algum momento, todos os participantes devam 
ter a oportunidade de falar e de ser candidato ao Conselho Estadual. Roselani (Sul) defendeu 
que se tenha membros natos dos COREDEs, das universidades e de diversos segmentos.  
Bresolin (Serra) perguntou se o COREDE poderá apresentar o seu Plano Estratégico para 
integrar o PPA. Simone (Hortências) também reforçou esta possibilidade e perguntou sobre a 
dinâmica dos seminários. Nelson disse que o Governo tem a obrigação de dizer o que pretende 
fazer e que já buscou as informações dos COREDEs e de diversos segmentos. Não haverá 
espaço para apresentação, mas sugeriu que se leia o documento Mensagem à Assembleia, no 
qual está descrito o que o Governo pensa de cada Região Funcional. Sugere visita ao site da 
Assembleia  Legislativa  e  da  SEPLAG  para  acesso  ao  documento.  Finamore  (Produção) 
perguntou como vai ser a composição do Conselho do PPA. Nelson sugeriu que um membro 
nato  seja  indicado  por  cada  COREDE,  um  outro,  de  cada  COREDE,   seja  eleito  pelos 
participantes do seminário e  que haja mais um dos conselhos setoriais. Pacheco (Missões) 
propôs mudar  a data  do Seminário  da  região  das Missões,  em função da FENAMILHO e 
propôs a troca com o COREDE Produção.  Davi  disse que as datas já estão acordadas e 
sugere que se oficie, pois o Gabinete do Governador pediu que não se alterasse mais as datas.  
Delmar (Paranhana) comentou sobre a avaliação do seminário de fevereiro sobre as bases da 
participação cidadã e, particularmente, sobre a apresentação do palestrante Tarson Nuñes, 
que  criou  um constrangimento  para  os  COREDEs.  Salientou  que  seria  importante  que  se 
reserve um espaço para debates, nos futuros seminários. A idéia é de construir uma proposta 
em conjunto com o Governo. Expressou a satisfação de receber a equipe do DPC na AG do 
COREDES-RS  e  a  apresentação  dos  encaminhamentos  práticos  na  relação  com  os 
COREDEs.  Roselani  (Sul)  lembrou  da  trajetória  desde  a  primeira  consulta  popular  e  que, 
agora, não se deixe que nada comprometa o processo de participação cidadã. Salientou que 
os interlocutores são importantes para que haja esta relação de diálogo. Delmar (Paranhana) 
disse que tudo que se está apresentando é para ajudar a melhorar o processo. Mariza (Vale do 
Rio Pardo) lembrou que, no passado, o Coordenador do OP não era da região e não conhecia 
a região e as pessoas. Hugo informou que ficou acordada a reunião da Comissão do Passivo  
com a SEPLAG, no dia 28/03, às 10 horas,  na SEPLAG. Os representantes dos COREDEs 
reunir-se-ão às 09 horas, na sala do COREDES-RS. Delmar agradeceu a presença da equipe 
do DPC, reafirmando a disposição dos COREDES de fazer um bom trabalho, em conjunto.

4 – Assuntos Gerais – O Prof. Delmar passou ou a palavra para o Presidente da FEPAGRO, 
Danilo Rheinheimer, acompanhado do Diretor Administrativo, Felipe Ortiz  que vieram colocar-
se  à  disposição  para  participar  da  próxima  AG do  COREDES-RS,  para  informar  sobre  a 
reativação da Fundação e iniciar um processo de  interação mais estreita com os COREDEs. O 
Prof. Delmar agendou o encontro para as 10 horas do dia 14 de abril, durante a próxima AG. 



- O Prof. Delmar destacou que não houve tempo para discussão sobre a programação do XIV 
Encontro Anual dos COREDEs, deixando o assunto para a próxima reunião da AG. Selmira 
(Sul)  disse  que  já  existe  uma  data  16  e  17/06,  durante  a  FENADOCE,  em  Pelotas.  Na 
oportunidade, serão comemorados os 20 anos da criação dos COREDEs. Possíveis temas: -  
histórico dos 20 anos e um olhar sobre os próximos 20 anos; - a regionalização da estrutura do  
Governo do Estado x a regionalização dos COREDEs; - o papel dos COREDEs no contexto da 
descentralização  política;  outros  assuntos  a  serem  ainda  sugeridos.  Também,  se  pede 
sugestões de palestrantes. Hoje, estava prevista uma reunião da Comissão Preparatória do 
Encontro, mas, por falta de quorum, fica para outra data.

- Hugo Chimenes, coordenador da Comissão do Passivo das CPs, solicita que sejam enviadas, 
até  o  dia  18/03,  as  demandas  pendentes  de  execução  das  CPs  anteriores,  para  serem 
avaliadas pela Comissão.

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


