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

Ata da Assembleia Geral Ordinária
 
Data – 15/05/2011 
Horário - das 09 às 14h30min 
Local - Espaço de Convergência, andar térreo da Assembleia Legislativa - Porto Alegre    
Lista de Presença - anexa
Convocação - Convocação nº 04/2011, de 28 de abril de 2011
Presidente do COREDES-RS - Paulo Afonso Frizzo 
 
Presidentes de COREDEs presentes (14) – Delmar Backes (COREDE Paranhana – Encosta 
da Serra), Mariza da Motta Christoff (COREDE Vale do Rio Pardo), Pedro Luís Büttenbender  
(COREDE  Fronteira  Noroeste),  Theonas  Baumhardt  (COREDE  Jacuí-Centro),  João  Sérgio 
Ferreira Machado (COREDE Campanha), Selmira Fehrenbach (COREDE Sul), Hugo Chimenes 
(COREDE  Fronteira  Oeste),  Simone  M.  Bender  (COREDE  Hortências),  Antonio  Carlos  S. 
Jordão (COREDE Central), Idioney O. Vieira (COREDE Alto da Serra do Botucaraí), Sergio 
Cardoso (COREDE Metropolitano do Delta  do Jacuí),  Clóvis  Ben Brum (COREDE Vale do 
Jaguari), Luiz Cézar O. Leite (COREDE Centro Sul), Eduardo Finamore (COREDE Produção). 

COREDEs  representados  (08)  –  Vera  Lucia  Linck (COREDE  Missões),  Marcio  Kauer 
( COREDE Vale do Rio dos Sinos),  Sergio de Moraes e Jacob Selbach (COREDE Vale do 
Caí), Paulo Afonso Frizzo (COREDE Noroeste Colonial), José Carlos S. Correa (COREDE Alto 
Jacuí),  Miguel Bresolin (COREDE Serra), Ademar Barcelos (COREDE Rio da Várzea),Ademar 
Rigon (COREDE Norte)

COREDEs  ausentes  (06)  – MÉDIO  ALTO  URUGUAI,  LITORAL  NORTE,  NORDESTE, 
CAMPOS DE CIMA DA SERRA, VALE DO TAQUARI, CELEIRO.

Conselho Consultivo (01) - Roselani Silva. 

Outros  participantes (10)  –  Davi  Schmidt,  Nelson  Cunico  e  Fabiani  Rios  Stainski 
(Departamento de Participação Cidadã – SEPLAG-RS), Juliano Marinho (Fórum Democrático 
de Desenvolvimento Regional – AL), João Altair Kroth (COREDE Vale do Rio Pardo), José A. 
V. Adamoli (Gab. do Vice-Governador), Alfredo Garcia e Elenir S. Leite (COREDE Centro Sul), 
Mairo de Melo Menezes (COREDE Campanha), Eduardo Krause (Advogado).

Abertura dos trabalhos – O Presidente do COREDES-RS, Prof. Paulo Afonso Frizzo, deu as 
boas vindas aos presentes e declarou abertos os trabalhos.

1 – Apreciação das Atas das Assembleias Gerais dos dias 13/01/2011, 03/03 e 14/04 de  
2011– O Presidente informou que as Atas não serão apreciadas, porque sua elaboração não 
está concluída. 
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2 – Comunicações – O Prof. Frizzo informou que: 2.1 – Foram eleitas as Diretorias Executivas 
dos  COREDEs  Produção,  Alto  Jacuí  e  Jacuí  Centro.  Cumprimentou  os  dirigentes  eleitos,  
agradecendo  por  sua  generosidade  e  desejando-lhes  muito  êxito  na  gestão  do 
desenvolvimento de suas regiões. O novo Presidente do COREDE Alto Jacuí, falou sobre seu 
envolvimento e ações que já vinha desenvolvendo antes de entrar no COREDE.

2.2  –  Pedro  (Fronteira  Noroeste)   fez  um  relato  sobre  o  Seminário  Regional  do  PPA 
Participativo  da  RF 7  e  ressaltou  que  as  proposições  a  serem defendidas  devem ser  de  
diretrizes e não de programas ou projetos orçamentários. Frizzo ressaltou que devemos ser  
proativos e estar atentos sobre o nosso protagonismo no processo, não deixando margem para 
que outros se ponham a falar em nome da região.

2.3 – Marcio (Vale do Rio dos Sinos) relatou sobre sua participação no GEAD Educação e 
Inclusão Digital do Fórum Democrático,  que teve uma reunião preparatória no dia 10/05. Na  
ocasião, foi oferecido aos COREDEs um espaço para falar no seminário do dia 18/05 sobre o 
tema. Ficou decidido que Mariza (Vale do Rio Pardo), Roselani (Sul), Roberto e José Carlos  
(Alto  Jacuí),  juntamente  com  Márcio,  farão  um  apanhado  das  sugestões  para  a  fala  no 
seminário do dia 18/05.

2.4  –  O  COREDES-RS  recebeu  convite  para  duas  Audiências  Públicas  da  Comissão  de 
Agricultura Pecuária  e Cooperativismo da Assembleia  Legislativa:  a)  “Agricultura Familiar  – 
Diversificação  da  Propriedade  Rural,  Geração  de  Renda  e  Assistência  Técnica  aos 
Produtores”,  19/05,  10  horas,  4°  andar  da  AL;  b)  “Possibilidades  e  Oportunidades  para  o 
Agronegócio, através de um Planejamento Agrícola que possa interagir com a produção de 
alimentos e conservar o meio-ambiente”, 20/05, Auditório da Festa da Uva, em Caxias do Sul.  
O Presidente  estendeu  o  convite  a  todos  os  COREDEs e  designou  o  Sr.  Miguel  Bresolin 
(COREDE Serra) para representar o Fórum.

2.5 – Também chegou convite para as Plenárias Regionais e para o Seminário do PEHIS que 
se realizará em Porto Alegre, Teatro Dante Barone da AL, das 09 às 18 horas do dia 24/05. A  
participação dos COREDEs é importante para, depois, poderem articular a participação das 
regiões na Plenárias Regionais.

2.6  –  O  Presidente  solicitou  que  cada  COREDE  encaminhe  um  exemplar  de  seu 
Estatuto/Regimento Interno à Secretaria Executiva do COREDES-RS, para arquivo e envio ao 
Departamento de Participação Cidadã – SEPLAG-RS. Também solicitou aos  oito COREDES 
quer  ainda  não  enviaram  ao  Fórum  os  20  exemplares  de  seu  Plano  Estratégico  de  
Desenvolvimento  Regional,  que  o  façam o  quanto  antes  (Campanha,  Central,  Centro  Sul,  
Hortências,  Litoral  Norte,  Nordeste,  Jacuí  Centro  e  Celeiro).  Igualmente,  lembrou  aos 
COREDEs que realizaram eleição da Diretoria Executiva,  que devem informar à Secretaria 
Executiva  do  COREDES-RS  os  nomes,  dados  de  endereçamento  e  contatos  dos  novos 
dirigentes. 

2.7  –  Também,  reiterou  a  solicitação  de  informação  do  nome  do(s)  representantes(s)  da 
UERGS junto a cada COREDE.

2.8 – O DPC/SEPLAG-RS estará hoje, aqui na AG e, no dia 14/05, no Seminário Regional do  
PPA, em Santa Maria, colhendo a assinatura dos Convênios de Manutenção (Duodécimos) dos 
COREDEs  que  completaram  a  documentação.  Em  Santa  Maria,  também,  se  realizará  a 
assinatura do Portocolo de Cooperação entre o Governo do Estado e o COREDES-RS.

2.9 – O Presidente fez um breve relato sobre as ações do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Rio Grande do Sul – CDES-RS, destacando as diferenças no estilo de 
participação que, no meio corediano é mais espontânea e informal, enquanto no CDES-RS é 
muito formal e burocratizada. Também, informou sobre os trabalhos da Comissão Estadual de 



Coordenação da Participação Popular e Cidadã – Orçamento 2012, novo nome da Consulta 
Popular em 2011.

2.10 – O Presidente solicitou relato sobre a reunião da Comissão Pró Duplicação da BR-386, 
no dia 06/05, em Soledade. O Presidente do COREDE Alto da Serra do Botucaraí, Idioney 
Vieira, comunicou que assumiu a coordenação da Comissão e que, em breve, encaminhará 
solicitação de manifestação de apoio dos COREDEs.

2.11 - Frizzo deu a boas vindas e passou a palavra ao Sr. Eduardo Krauze, Ex-Secretário 
Executivo do Gabinete do Vice Governador Antônio Hohlfeldt (Governo Rigotto), parceiro dos 
COREDEs  em  várias  oportunidades.  Krauze  lembrou  que,  durante  o  Governo  Rigotto, 
conheceu  e  conviveu  intensamente  com  os  COREDEs.  A  seguir,   reportou-se  a  sua 
participação na AGERGS, em várias instâncias. Inclusive, publicou três livros sobre o tema 
agências de regulação de serviços públicos. Informou que, hoje, é candidato a uma vaga no 
Conselho da AGERGS, em substituição ao conselheiro Guilherme Villela. Está convicto de que 
reúne  as  credenciais  para  assumir  a  função,  mas  gostaria  de  contar  com  o  apoio  dos 
COREDEs. Frizzo submeteu a solicitação de apoio à apreciação da Assembleia. José Adamoli 
(Conselho Consultivo do COREDES-RS) propôs que não se apreciasse o pedido na presente 
reunião, pois o assunto deveria ser discutido internamente. Sérgio Cardoso (Metropolitano do 
Delta  do  Jacuí)  disse  que  não  tem nada  contra  a  pessoa  do  Krause,  mas  é  favorável  à  
proposta  do  Adamoli.  Krauze  reiterou  a  solicitação  de  apoio  e  pediu  para  se  retirar  da 
Assembleia para não criar constrangimento.

2.12 – O Coordenador da Comissão dos COREDEs que negocia com o Governo a execução 
do passivo das Consultas Populares anteriores,  Hugo Chimenes (Fronteira Oeste|) falou sobre  
as ações da Comissão junto ao Governo. Cobrou o retorno dos COREDEs sobre a priorização 
das demandas das CPs do passivo,  período 2003 –  2007,  informando que 11 COREDEs 
priorizaram, 3 comunicaram que não vão priorizar e 1 COREDE simplesmente digitalizou tudo e 
encaminhou. Os demais ainda não se manifestaram. Disse que trouxe, de novo, o assunto para 
a Assembleia, pois, para poder discutir  com o Governo, a Comissão precisa dos dados de  
todos os COREDEs. Theonas (Jacuí Centro) informou que, na Audiência Pública da Comissão 
de Participação Legislativa e Popular, realizada na AL por solicitação do Dep. Chicão Gorski,  
os Prefeitos que compareceram foram fortemente influenciados e fecharam questão no sentido 
de que o Governo deve honrar os projetos eleitos na CPs anteriores e que, se assim não for,  
não irão participar de nenhum outro tipo de Consulta. Mariza (Vale do Rio Pardo) acrescentou 
que a sua região fez uma reunião pesada e retiraram algumas demandas que já haviam sido 
atendidas de uma ou de outra forma e outras de valor insignificante. Hugo informou que estará 
repassando os arquivos enviados pelos COREDEs para que sejam revisados. Sérgio Cardoso 
(Metropolitano do Delta do Jacuí) falou que temos que cobrar a dívida do Estado e devemos  
sentar na mesa de negociações para acertar as questões de cada região. Frizzo sustentou a  
necessidade de revisar as demandas pendentes porque pode haver algumas que, ou já foram 
atendidas,  ou  perderam a  sua  razão  de  ser.  Mariza  lembrou  que  a  SEPLAG não  fechou  
questão e que devemos ver o que é possível atender, sem radicalizar. Hugo observou que o  
Estado deve R$ 85 milhões das Consultas de 2008 a 2010. Foram votados R$205 milhões, 
liquidados  R$127  milhões,  pagos R$104 milhões.  De 2004  a  2007,  há  R$190 milhões de 
débito, R$130 milhões pagos, deve R$ 65 milhôes, dívida total de R$150 milhões. Selmira (Sul) 
reportou-se ao acordo que foi feito anteriormente, de R$190 milhões, e que se busque a melhor  
forma de atender o solicitado. Pedro (Fronteira Noroeste) disse que os COMUDES acataram o 
que foi acertado sobre o passivo e que devem ser priorizados os projetos ainda exequíveis.  
Frizzo propôs um encaminhamento: a maioria dos COREDEs respondeu. Faltam, ainda, 12.  
Estes  devem revisar  seus  projetos  pendentes,  de  acordo  com suas peculiaridades,  e  que 
sejam identificados os que realmente ainda interessam. Após isso,  vamos negociar  com o 
Governo  um cronograma de execução. Delmar (Paranhana – Encosta da Serra) lembrou que o 



passivo de 2008 a 2010 também deve ser analisadado. Ficou definido que, até o dia 31 de 
maio,  os  COREDEs  que  ainda  não  o  fizeram,  devem  encaminhar  seu  posicionamento  à 
Comissão.

3  –  DESTINOS  E  AÇÕES  PARA  O  Rio  Grande  –  Participação  do  Diretor  do  Fórum 
Democrático  de  Desenvolvimento  Regional  -  FDDR,  Juliano  Marinho  –  o  Presidente 
saudou e deu as boas vindas ao Diretor Juliano, reiterando-lhe a solicitação  da cedência de  
um funcionário para substituir Cesar Nery, que teve de rescindir sua cedência por motivos de 
doença. Agradeceu o apoio do FDDR/AL ao COREDES-RS. A seguir, passou-lhe a  palavra.  
Juliano falou sobre o Programa do Fórum Democrático “Destinos e ações para o Rio Grande”,  
detalhando a programação das audiências  públicas  regionais  que estão adendadas.  Estas 
audiências têm por objetivo balizar os grandes projetos das regiões que possam ser incluídos 
nos  orçamentos  federal  e  estadual  ou,  então,  serem  objeto  de  emendas  parlamentares. 
Explanou o cronograma e a organização das audiências. Pedro (Fronteira Noroeste) solicitou 
que as Regiões Funcionais não sejam fracionadas pelo agendamento das audiências públicas. 
Juliano informou os locais e datas das audiências: 30/05, na UCS, em Caxias do Sul; 20/06, em 
Canoas,   local  a  ser  definido;  no  mês  de  julho,   em Passo  Fundo;  agosto,  em Alegrete;  
setembro, em Santa Maria; outubro, em Pelotas; e, em 07/11, em Porto Alegre. Informou seu e-
mail:  Juliano.marinho@al.rs.gov.br, para que sejam enviados os 27 planos estratégicos  dos 
COREDEs, para serem implantados no site do Fórum Democrático. Bresolin (Serra) perguntou 
sobre as reuniões preparatórias: como serão organizadas e se os COREDEs serão chamados.  
Juliano disse que sim e fez dois convites: no dia 18/05,  Seminário sobre Educação e Inclusão  
Digital, com início às  09h30min; e, no dia 20/05, Palestra do Ministro Alexandre Padilha sobre  
o crack, às 09 horas

4 -  XIV  Encontro  Anual  de Avaliação  e  Planejamento dos  COREDEs –  Pelotas,  16  e 
17/06/2011 – O COREDE anfitrião, em nome da Comissão Preparatória, apresentou o esboço 
da programação que ainda apresenta lacunas e pediu sugestões dos demais COREDEs, tanto 
na indicação de temas, quanto de palestrantes ou painelistas. Várias indicações foram feitas.  
Também,  os  anfitriões  reiteraram  as  informações  sobre  hotéis  para  hospedagem  e, 
principalmente, a necessidade de os COREDEs fazerem suas reservas o quanto antes, devido 
à coincidência do Encontro com a realização da FENADOCE. 

5 - Sistema de Participação Cidadã – Departamento de Participação Cidadã – DPC da 
SEPLAG - Frizzo saudou os Diretores Davi e Nelson e a servidora Fabiane do DPC. Passou-
lhes,  de  imediato,  a  palavra.  Davi  falou sobre  o Seminário  do  PPA Participativo  da RF 7, 
realizado em Santa Rosa, que foi um dos maiores encontros, destacando sua satisfação com o  
envolvimento cada vez maior por parte dos COREDEs.  As Audiências Públicas Regionais do 
processo de Participação Popular e Cidadã – Orçamento 2012 - PPC, estão programadas para 
o período de 15 a 25 de junho. José Carlos (Alto Jacuí) lembrou que o inicio coincide com o 
Encontro  Anual  dos  COREDEs,  em  Pelotas,  e  sugeriu  que  seja  antecipado.  Também, 
perguntou: qual a relação do Coordenador Regional (do Governo) com os COREDEs? Solicitou 
que  as  comunicações  do  Departamento  de  Participação  sejam  endereçadas  a  todos  os 
membros da Diretoria do COREDE pois, muitas vezes, é endereçada apenas para o Presidente 
e, até circular entre os dirigentes, muitas vezes os prazos já se passaram. Davi propôs que  
todas as tarefas sejam coordenadas por uma comissão regional, da qual participe também o  
Coordenador Regional.  Frizzo lembrou que Comissão Regional  de Coordenação era o que 
tinhamos, nos anos anteriores, para a Consulta Popular. Davi informou que passará a enviar as  
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comunicações  para  todos  os  dirigentes  dos  COREDEs.  Quanto  às  datas  das  Audiências,  
propôs o período de 20 a 30/06, o que foi aceito. Brezolin disse que no COREDE Serra serão  
sete  Assembléias  Microrregionais,  ao  invés  das  Municipais.  Pedro  (Fronteira  Noroeste) 
parabenizou o DPC pela organização do Seminário Regional do PPA e também pela escolha 
da data da votação (10/08), que coincide com o aniversário de Santa Rosa. Teonas (Jacuí 
Centro) lembrou que faltou, por parte da Comissão de Concepção do processo de Participação 
Popular e Cidadã, divulgar o que foi definido. Frizzo disse que não houve tempo para tanto e,  
também, que não se sentiu autorizado a fazer a divulgação, até mesmo porque ela estava 
programada para esta Assembleia.  Hugo(Fronteira Oeste) perguntou se haverá um decreto 
que disciplinará a Participação Popular e Cidadã e se já está definido o valor do recurso que 
será destinado ao processo e a parcela de cada região. Reforçou, também, a necessidade da 
divulgação, pelo Governo, do valor unitário dos investimentos a serem votados pelas regiões. 
Davi  propôs  que  estas  questões  todas  sejam  encaminhadas  para  análise  da  Comissão. 
Destacou o papel que tem a primeira etapa (Audiências Públicas Regionais) que é de preparar  
as etapas seguintes, especialmente através da elaboração das diretrizes gerais do processo.  
Os nove coordenadores da Regiões Funcionais já estão definidos e os 28 coordenadores das 
regiões dos COREDEs, na sua maioria, também. Já estão encaminhando sua documentação 
para nomeação. Eles terão atribuições de participar da coordenação e execução da PPC e de 
representar o Governo todo nas suas regiões. Foi proposto que se marcasse uma Assembleia 
Geral do COREDES-RS, especialmente para se trabalhar as questões do PPC. A AG ficou 
agendada  para  o  dia  02/06,  com  início  às  09h,  com  a  participação  dos  coordenadores 
regionais,  no  auditório  do  10º  andar  do  CAFF.  Roselani  (Sul)  reforçou  a  necessidade  da 
participação  dos  interlocutores  da  PPC nas  Secretarias  de  Estado,  pois  está  encontrando 
dificuldade para se relacionar com alguns deles. Mariza (Vale do Rio Pardo) também confirmou 
que  está  encontrando  dificuldades.  Outros,  ainda  ,  se  manifestaram  nesse  sentido  e  foi  
sugerido  que  se  conversasse  com  o  Diretor  Nelson.  Nelson  trouxe  os  convênios  de  dez 
COREDEs, para serem assinados com o Governo:  Alto Jacuí, Central, Centro Sul, Fronteira  
Noroeste, Fronteira Oeste, Vale do Rio dos Sinos e outros.

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


