
Memória da Reunião do Grupo Trabalho SEPLAG/COREDES - 28-04-2011

Representantes da Seplag  -  Rogério Corrêa Fialho – Sec Adjunto da Seplag; David – 
Coordenador do Departamento de Participação Popular e Cidadã – Nelson - Coord. Adj. 
do Departamento;
Representantes do Fórum dos Coredes: Paulo Afonso Frizzo, Sérgio Luís Allebrandt, 
Theonas Baumhardt, Miguel Bresolin,

PAUTA:

Elaboração do Orçamento Anual 2012 - de forma participativa

Considerações iniciais:

a) Plano Plurianual Participativo como elemento constitutivo processo
b) PPAs integrados - estadual e federal 
c) PPA com revisão anual

d) Orçamento  Estadual  com  caráter  estadual  e  regional  e  Coordenação 
compartilhada - em três níveis: estadual, por Região Funcional de Planejamento 
e por Região de Corede

Abrindo os trabalhos o Secretário Adjunto da Seplag enfatizou a importância da reunião 
para  o  processo  de  desenvolvimento  e  de  participação  no  Estado.  Abordou  alguns 
pressupostos: 

1. O primeiro, a retomada de um processo desenvolvimento regional do RS – em 

articulação com o processo de desenvolvimento do Brasil – políticas federais e 

estaduais, objetivando colocar o RS de frente ao Brasil – dialogar com a União. 

Nesse sentido, o Governo vem investindo politicamente; em apenas 4 meses de 

governo em 2011 já aconteceu:

− Visita  da  Presidenta  Dilma  –  reunião  de  trabalho  de  3  horas  no  Palácio 

Piratini;

− Visita de 18 ministros em diferentes momentos;



− A última visita, por exemplo, tratou da questão de banda larga – estrutura de 

fibra  ótica  –  CEE,  para  dotar  logisticamente  o  RS  para  os  avanços  da 

Internet.

2. O segundo pressuposto é a postura/vontade política do novo governo em adotar 

a  participação  cidadã  como  motor para  as  políticas  de  desenvolvimento  do 

Estado, sem dispersão de recursos.

Enfatizou ainda que o RS tem história, trajetória, no processo de participação da 

sociedade na gestão  pública.  Reconheceu avanços nos últimos  PPAs (seminários  no 

governo  Olívio,  encaminhamento  de  sugestões  no  governo  Rigotto  e  Cadernos  de 

Regionalização  no governo Yeda),  mas  que  a  atual  proposta  busca  radicalizar  para 

aprofundar a participação nas regiões e viabilizar continuidade. Na sequência do PPA 

vem  as  definições  para  o  orçamento  anual,  como  parte  importante  do  Sistema  de 

Participação Cidadã que se pretende instituir no Estado. Um sistema em construção com 

a sociedade, com os Coredes. 

Após  estas  manifestações  o  Secretário  Adjunto  ausentou-se  para  outros 

compromissos e sob a coordenação do Diretor do Departamento de Participação Cidadã 

passou-se a debater diversos aspectos com vistas a avançar na definição de proposta 

para a elaboração do orçamento anual. A seguir os principais pontos abordados e/ou 

debatidos pelos integrantes da reunião de trabalho:

1. Instrumento  de  planejamento  –  PPA –  governo  entende  que  sua  proposta  é  de 

radicalização para a elaboração do PPA – com seminários por RFP – em parceria 

com os Coredes – média  de 500 pessoas por reunião até  agora – espaço para a 

sociedade – o cidadão – colocar suas expectativas – em torno de 50 a 60 proposições 

consolidadas por RFP – Canal virtual está aberto – com cerca de 200 manifestações. 

–  Isso  forma  um banco  de  dados  para  alimentar  os  instrumentos  de  gestão  do 

Governo;

2. Criação do Conselho do PPA – acompanhamento – revisão anual periódica para que 

o PPA esteja sempre atualizado e adequado à dinâmica;



3. Revisão do PPA é fundamental – nos governos anteriores era apenas vontade do 

corpo técnico – hoje também é vontade do corpo político – vem ao encontro das 

expectativas dos Coredes;

4. Processo de construção do orçamento de 2012 – segue na lógica da participação da 

sociedade  –  governo  quer  olhar/construir  o  Orçamento  pelas  territorialidades 

regionais – não pulverizar os gastos públicos;

5. Debate  sobre  como  aplicar  os  recursos  –  fragmentação  dos  recursos  –  questão 

serviços  básicos  do  Estado  (saúde,  educação,  segurança)  versus  programas 

estruturantes regionais;

6. Tem-se  o  direito  de  falar  em sistema  de  participação  pela  trajetória  do  RS  em 

experiências de participação;

7. Prazo entrega orçamento ao poder legislativo – 15 de setembro; 

8. Deputado  Bordignon  tem  Pec  que  altera  prazos  para  os  instrumentos  junto  ao 

legislativo (PPA e LDO 1. Agosto – orçamento 15-10);

9. Até  final  do  ano – entregar  ao  Governador  uma primeira  versão  do sistema de 

participação cidadã – versão final até final de 2012; daí a construção processual ao 

longo deste ano e de 2012;

10. Governo  federal  quer  INTEGRAR  o  PPA  federal  com  os  PPAs  estaduais  – 

programas temáticos na educação, na saúde, etc. trabalham com 10 grandes macro-

desafios – e 54 programas temáticos;

11. Importância do processo pedagógico – para avançar em quatro anos – com olhar 

amplo – estruturante – holístico – visão estadual/visão RFP/Coredes/município;

12. Integração entre as instâncias de participação – conselhos municipais – coredes – 

microbacias – mesorregiões (MI) – territórios cidadania – territórios rurais; 

13. Coordenação compartilhada em três níveis – estadual – RFP – Coredes;



14. Governo  terá  9  coordenadores  macrorregionais  e  28  coordenadores  regionais  – 

principais interlocutores nas regiões;

15. Na metade de junho pretende-se realizar  um novo seminário para desencadear  o 

orçamento anual:

16. Governo ainda  enfrenta  dificuldades  para dar  resposta  a  demandas  dos  Coredes: 

deve-se  ter  em conta  que  é  um Governo multifacetado  –  coalisão  –  dificulta  a 

dinâmica  interna  –  torna  o  processo  lento  –  muitas  secretarias  tem  grandes 

dificuldades  de  funcionamento  pela  equipe  insuficiente  para  dar  conta  das 

atividades;

17. Vontade  política  de  eleger  projetos  com  características  regionais  e  estaduais  – 

pensar a temática estadual – projetos com características estaduais;

18. CP  ou  OP  eram  municipalizados  pulverizados  –  mesmo  regionalizado  – 

fragmentado – precisa ter uma visão mais estadual;

19. Projetos e ações regionalizadas e projetos temáticos estadualizados;

20. Espaço curto, passivo enorme, risco de municípios não gostarem;

21. Temáticas  estaduais  –  não  necessariamente  com  valores  –  integração  com 

orçamento federal – busca de recursos junto ao fomento internacional;

22. A ideia é manter a assembleia regional de diretrizes, as assembleias municipais, a 

assembleia  regional ampliada com os delegados eleitos nas municipais;  propor a 

cédula com dois blocos: 1 com temáticas estaduais, para priorizar as temáticas a 

serem enfrentadas; o outro com os programas regionais, para priorizar as ações por 

região;

23. As temáticas estaduais não teriam valores associados; para os programas regionais 

estabeleceu-se uma discussão sobre ter ou não valores; maioria entende que deve 

conter valores; 



Percepções da reunião: 

Foi uma reunião muito produtiva. Percebe-se uma postura muito proativa por parte 

do  Governo  em  trabalhar  com  os  Coredes.  Manter  a  atual  lei  da  CP  e  fazer 

adequações processuais ao longo da dinâmica parece muito eficaz e pode se traduzir 

em efetividade para o processo de participação. Temos que aproveitar o momento e 

construir  conjuntamente um processo que efetivamente pode se transformar num 

exemplo para o país e que pode alavancar de fato o processo de desenvolvimento 

integrado das regiões dos Coredes. As próximas reuniões mostrarão como avançar 

nessa  caminhada,  mas  está-se  vivenciando  um  bom  momento  de  integração 

Coredes/Governo. (visão do Sérgio).

Sérgio Luís Allebrandt



Lâminas com alguns aspectos orientadores, utilizadas na reunião:

ORÇAMENTO ANUAL 2012

28/04/2011

“O Estado deveria  estruturar  o  sistema com bases  regionais.  Aqui  

existem  os  Coredes  (Conselhos  Regionais  de  Desenvolvimento),  que 

poderiam ser uma boa base  territorial para o OP. É preciso um critério  

territorial que dê a impressão de que o Estado possui uma linha política  

que norteia a distribuição dos recursos aos projetos. Ê preciso também 

que o Estado crie um sistema de participação que  seja percebido pela 

sociedade."

• Giovanni Allegretti, Jornal do Comércio, 07/03/2011

DIFERENÇAS ENTRE OP MUNICIPAL E OP ESTADUAL

• Extensão territorial e populacional;
• Diversidade de interesses regionais e municipais;
• Sobreposição de autoridades no Estado;
• Tamanho da burocracia do Estado;
• Diferença nos níveis e padrões de organização social;
• Definição insuficiente do papel do estado para o cidadão.

• Cláudia Feres Faria, UFMG



Formas de construção
DIRETRIZES  DO 
GOVERNO 
ESTADUAL 
2011-2014

MAPA 
ESTRATÉGICO
Objetivo  Síntese  – 
Eixos  –  Objetivos 
Estratégicos

Planejamentos  estratégicos  dos 
Coredes
Conselhos e conferências setoriais
Estudos e pesquisas da FEE
Programa de Governo
Mensagem à Assembleia Legislativa

PLANO 
PLURIANUAL 
2012-2015

Programas e Ações Seminários Regionais
Diálogo entre Secretarias e Conselhos 
Setoriais de Direitos e Políticas
Conselho do PPA

ORÇAMENTO 
ANUAL 2012

Projetos e Atividades Atividades nas regiões dos Coredes
Conselho



ORÇAMENTO ANUAL 2012

- Lei 11.179 de 25 de junho de 1998 (atualizada até a lei n° 12.376 de 24 de 
novembro de 2005):

Dispõe sobre a consulta direta à população quanto à  destinação de parcela do 
Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul voltada a investimentos de interesse 
regional.

Art. 3° - Inciso II – Os Coredes promoverão audiências públicas em cada região 

com  a  finalidade  de  conhecer  a  realidade  financeira  do  Estado,  os  programas  de 

interesse do governo é definir as diretrizes estratégicas e os programas estruturantes do 

desenvolvimento regional que servirão de subsídio à consulta popular.

Art.  3º  -  Inciso III  –  Os Comudes,  em parceria  com os  Coredes,  promoverão 

assembleias  públicas  municipais  com  a  finalidade  de  propor  prioridades  de 

investimento, opinar sobre programas de desenvolvimento e eleger representantes para a 

assembleia regional.

Art.  3º  -  Inciso  IV  –  Os  Coredes  organizarão  assembleias  públicas  regionais 

ampliadas  com  os  representantes  dos  Comudes  para  sistematizar  as  prioridades 

regionais,  fazer  a  indicação  de  programas  prioritários  e  definir  as  opções  de 

investimentos a serem incluídas na cédula para votação.

Art.  3º  -  Inciso  V  –  As  decisões  finais  sobre  as  prioridades  municipais  ou 

regionais serão tomadas pelos cidadãos através de voto secreto em uma urna ou por 

meio  eletrônico,  estando  habilitados  a  votar  apenas  os  indivíduos  com  domicílio 

eleitoral no município.


