
              
 CONVOCAÇÃO 

           A  Diretoria  Executiva  do  Fórum  dos  Conselhos  Regionais  de  
Desenvolvimento  do  Rio  Grande  do  Sul  –  COREDES/RS,  no  uso  de  suas 
atribuições estatutárias convoca as Diretorias dos Coredes para Assembléia Geral 
Ordinária, que realizar-se-á no dia 14 de abril de 2004, das 09:00 às 17:00 horas,  
no Auditório da FAMURS, sito na rua Marcílio Dias, 574, bairro Menino Deus Porto 
Alegre, RS, para tratar da seguinte pauta:

01 – Apreciação da ata da assembléia anterior e comunicações da Diretoria 
Executiva;
       02 – Escolha de nomes para as Câmaras Econômica, Social, Ambiental e  
Especial  - Emergência Fiscal do Estado do CODES, bem como a sugestão de 
temas para debate no CODES;
       03 – Relato dos Gerentes Executivos das Ações Estratégicas do FÓRUM 
DOS COREDES/RS de 2004:

- Fortalecer  os  COMUDEs,  através  da  difusão  da  filosofia  dos 
COREDEs  e  da  integração  conselhos  municipais/COMUDEs  e 
COMUDEs/COREDEs.  Cada  diretoria  executiva  de  Corede  deve 
apresentar a estratégia e o cronograma para cumprir esta ação;

- Aprofundar  a  inserção  dos  COREDEs  no  cenário  internacional. 
Gerente executivo: Prof. Zeferino Perin;

- Buscar  a  integração  das  Políticas  Setoriais  do  Estado.  Gerência 
executiva: Conselho Consultivo;

- Buscar a efetiva participação dos Legislativos Estadual, Federal e 
Municipais nos COREDEs e COMUDEs - Gerencia executiva: José 
Adamoli e Pedro Bandeira;

- Ampliar  as  relações  com as  três  instâncias  do  Poder  Executivo. 
Gerência executiva: Conselho Consultivo;

- Elaborar  um  plano  de  marketing  para  os  COREDEs.  Gerência 
executiva: CODEMAU(Márcia e equipe);

- Retomar  o  papel  estratégico  das  Comissões  Setoriais.  Gerencia 
executiva: José Adamoli e Paulo Frizzo;

- Revisar o planejamento estratégico de cada Corede e estimular os 
COMUDEs para que o realizem no âmbito dos municípios. Gerencia 
executiva: Diretoria executiva de cada Corede que deve apresentar 
a estratégia e cronograma para sua execução;

      04  –  Relato  de  experiências  de  COREDEs  que  conseguiram  fontes 
alternativas de custeio, visando subsidiar a ação estratégica "Elaborar proposta 
que  possibilite  os  meios  necessários  para  o  funcionamento  adequado  dos 
COREDEs"(se tem subsídio dos municípios, favor trazer a lei que possibilitou);
             05 – Escolha de representante dos Coredes em cada Secretaria/Órgão de  
Estado e Conselhos;
             06 – Relato da situação atual da Consulta Popular 2004 em cada Corede 
e dos cursos de treinamento de atores sociais;



         07  –  Posição  dos  COREDEs  sobre  os  critérios  de  distribuição  do 
ICMS(objeto de audiências públicas pelo Fórum Democrático durante o mês de 
abril);
                   08 – Assuntos gerais

Santa Maria, 07 de abril de 2004.
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