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

Ata da Assembleia Geral Ordinária
 
Data – 14/07/2011 
Horário - das 09 às 14h30min 
Local - Auditório da SEPLAG, CAFF 10º andar - Porto Alegre    
Lista de Presença - anexa
Convocação - Convocação nº 06/2011, de 04 de julho de 2011
Presidente do COREDES-RS - Paulo Afonso Frizzo 
 
Presidentes de COREDEs presentes  (16) –  Delmar Backes (COREDE Paranhana – Encosta da 
Serra),  Mariza da Motta Christoff  (COREDE Vale do Rio Pardo),  Theonas Baumhardt  (COREDE 
Jacuí-Centro), João Sérgio Ferreira Machado (COREDE Campanha), Selmira Fehrenbach (COREDE 
Sul), Maurílio Tiecker (COREDE Missões), 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), Flávio Pauletti (COREDE Campos de Cima da Serra), Sergio 
Cardoso (COREDE Metropolitano do Delta do Jacuí), Paulo R. Fernandes (COREDE Rio da Várzea), 
Pedro Luís Büttenbender (COREDE Fronteira Noroeste), Eduardo Finamore (COREDE Produção), 
Roberto Luís Visoto (COREDE Alto Jacuí). 

COREDEs representados (05)  –Marcio  Kauer  (  COREDE Vale  do Rio  dos  Sinos),  Sergio  de 
Moraes e Jacob Selbach (COREDE Vale do Caí), Sergio L. Allebrandt (COREDE Noroeste Colonial), 
Miguel Bresolin (COREDE Serra), João Carlos Arcego (COREDE Nordeste.

COREDEs ausentes (07) – MÉDIO ALTO URUGUAI, LITORAL NORTE, NORTE, CENTRO SUL, 
CELEIRO, VALE DO JAGUARI, VALE DO TAQUARI.

Conselho Consultivo(02) - Roselani Silva e Pedro Silveira Bandeira. 

Outros participantes (12) – João Motta (Secretário de Planejamento e Gestão – RS), Davi Schmidt 
e  Nelson  Cunico  (Departamento  de  Participação  Cidadã  –  SEPLAG-RS),  Novembrina  Matos 
Menegola e Guilherme R. Lohmann (COREDE Hortências), Arnildo Schildt (Conferência Mundial das 
Cidades),  Paulo  Borges,  Salete  Parizotto,  Nelson  Rogério  Dapper  (COREDE  Alto  da  Serra  do 
Botucaraí,  Tarson  Nuñez  (Assessoria  do  Gabinete  do  Governador),  Luiz  Müller  e  Leila  Chiden 
(Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – RS).

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 03/03 e 14/04/2011 – O Presidente 
pôs em discussão a Ata da AG do dia 03/03/2011. Como não houve manifestações, submeteu-a à 
apreciação dos presentes que a aprovaram por unanimidade. O mesmo ocorreu em relação à Ata da 
AG do dia 14/04/2011.

2 – Comunicações –  2.1  -  Abrindo  a  pauta das comunicações,  o Presidente  cumprimentou e 
passou a palavra ao Assessor do Gabinete do Governador do Estado, Sr. Tarson Nuñez, para falar 
sobre o Programa Faixa de Fronteiras. Tarson agradeceu a oportunidade e disse que o assunto 
interessa a todos os COREDEs, em especial àqueles com interface com a fronteira com os países do 
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MERCOSUL:  Fronteira  Oeste,  Fronteira  Noroeste,  Sul,  Campanha,  Missões  e  Celeiro.  A 
coordenação das ações do Programa estará a cargo do Ministério da Integração Nacional. Serão 
criadas as microrregiões de fronteira, no dia 29/07, durante a Interiorização do Governo do Estado 
em Santana do Livramento. Na oportunidade, será implantado o Núcleo de Fronteira do Estado e 
haverá um espaço para manifestação dos COREDEs. Espera-se que surjam ações integradas entre 
o Estado e o Uruguai,  primeiramente e,  num segundo momento,  com a Argentina,  logo após o 
término das eleições naquele país. Mariza (Vale do Rio Pardo) lembrou que existe o Fórum Brasil Sul 
(PROMESO)  e  solicitou  duas  vagas  para  a  MESOSUL  neste  Núcleo.  Na  mesma linha,  Sérgio 
(Noroeste Colonial)  destacou que a região Norte do Estado opera com o PROMESO, através da 
MESOMERCOSUL.  Pedro (Fronteira Noroeste)  reafirmou a importância  das Mesorregiões  e das 
Regiões Funcionais, lembrando que a Fronteira Noroeste é uma das regiões mais pobres do Estado, 
conforme os indicadores de desenvolvimento em uso.  Roberto Visoto (Alto Jacuí) sugeriu incluir os 
demais COREDEs próximos da fronteira,  no Programa.  Roselani  (Sul)  disse que estas relações 
binacionais exigem o fortalecimento das instituições e das relações dos municípios de fronteira com o 
Estado e a União. Salientou a conveniência de a Comissão da Lagoa Mirim e a Universidade Federal 
de Rio Grande participarem do Núcleo. Frizzo destacou a importância do Programa e a necessidade 
da  compatibilização  das  diferentes  regionalizações  existentes  no  Estado,  tese  que  vem  sendo 
defendida pelos COREDEs, desde a sua origem. Tarson, concluiu dizendo que se está criando um 
novo marco regulatório. A composição do Núcleo será definida por Decreto. O Rio Grande do Sul é o 
Estado com o maior número de municípios em região de fronteira. Disse que o Governo estará, em 
21  e  22/07,  participando  de  reunião  do  Comitê  Binacional.  O  Governo  quer  transformar  o 
MERCOSUL numa oportunidade,  ao invés da visão atual que é de dificuldade,  já que a balança 
comercial nos é desfavorável. Em breve, convidará o Fórum dos COREDEs e as Mesorregiões para 
participarem do Comitê.

2.2 – O Presidente recepcionou e deu as boas vindas ao Sr. Luiz Müller,  Diretor do Trabalho da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento  Social  –  O Diretor  iniciou  dizendo que o Governo do 
Estado quer caminhar passo a passo com os programas do Governo Federal, não só nas relações 
de trabalho,  como também da assistência social.  O Governo está reconstruindo a Secretaria  do 
Trabalho e da Assistência Social, olhando para o mundo do trabalho, com a compreensão do atual 
panorama do mercado.  Estamos vivendo  uma situação de pleno emprego no Estado do RS.  É 
importante  qualificar  a  mão de  obra  para  que  se possa  atender  o  mercado.  Quer  manter  uma 
parceria com os COREDEs no campo da formação profissional. Frizzo agradeceu a manifestação e 
disse que os COREDEs aceitam a parceria. Roselani (Sul) disse que os COREDEs têm muito a 
colaborar e que, nas regiões,  podem melhorar as relações e definir  pontos convergentes. Frizzo 
disse que muitos recursos do Fundo de Apoio  ao Trabalhador  – FAT, alocados para cursos de 
qualificação, foram perdidos, ao longo dos anos. Hugo (Fronteira Oeste) comentou que os municípios 
nem querem mais saber de solicitar estes cursos, pois a “picaretagem” foi demais.  Roberto (Alto 
Jacuí) solicitou que a Secretaria disponibilize um estagiário para cada secretaria de COREDE. Sérgio 
Moraes (Vale do Caí) disse que seu COREDE propôs capacitar 2.500 pessoas do Vale do Caí. Não 
atingiu a meta, mas 1.700 pessoas foram capacitadas. Finamore (Produção) citou as demandas do 
Programa  de  Participação  Popular  e  Cidadã  de  sua  região,  solicitando  informações  sobre  os 
recursos  dos  projetos  da  Secretaria.  Bresolin  (Serra)  observou  que  o  pleno  emprego  não  está 
acontecendo na sua região, e que é necessário cuidado com algumas políticas que podem incentivar 
o êxodo para outros lugares. É importante que a família fique lá no seu lugar. Luiz Müller afirmou que 
a situação é de pleno emprego, mas não se tem mão de obra com a qualificação de que se precisa. 
É em Caxias que está o maior bolsão de miséria concentrada em alguns bairros. É necessário que 
se enxergue os necessitados e que se os socorra, através da assistência social. Mas, que também 
se integre estas pessoas ao mercado de trabalho. 

2.3 – O Presidente passou a palavra ao Sr. Arnildo Schildt, Diretor Executivo da Conferência Mundial 
das  Cidades  no  Brasil.  Arnildo  informou  que  a   Conferência  Mundial  das  Cidades  acontecerá 
novamente em Gramado, neste ano, e estendeu o convite a todos os COREDEs e municípios. Frizzo 
salientou da importância de nos capacitarmos a participar do programa e poder acessar os recursos 
para  projetos  de  desenvolvimento  de  nossas  regiões,  priorizados  nos  Planos  Estratégicos  de 
Desenvolvimento. 



2.4 - O Fórum dos COREDEs está renegociando com o Fórum Democrático/AL a cedência do Sr. 
Cesar Nery para sua Secretaria Executiva.

2.5 – A Comissão de Agricultura,  Pecuária  e Cooperativismo da AL realizará  Audiência  Pública 
amanhã, 15/07, em Lajeado, para discutir a possibilidade e viabilidade de constituição de um Sistema 
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF-RS. 
Pela importância do tema, os COREDEs deverão participar,  sendo representados pelo COREDE 
Vale do Rio Pardo, conforme combinado com sua Direção.

2.6 - A FECOMÉRCIO solicitou que o COREDES-RS participe de seu Conselho de Economia. A 
Assembleia  indicou  os  coredianos  Miguel  Bresolin  (Titular)  e  Pedro  Bandeira  (Suplente)  para 
representar os COREDEs nesse Conselho.

2.7 – A Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento – RS solicitou indicação de 
representante  do  COREDES-RS para  o  Conselho  Diretor  do  FUNDOPEM/RS.  Foram  indicados 
Paulo Roberto von Mengden (Titular) e Pedro Bandeira (Suplente).

2.8 – Houve sugestão da Assessora do COREDE Sul,  Roselani Silva,   para elaboração de uma 
planilha histórica, com os  números de participantes nos processos de participação coordenados 
pelos COREDEs (audiências públicas, assembleias municipais, assembléias regionais ampliadas e 
na  Consulta  Popular/Votação  de  Prioridades).  Ficou  decidido  que  os  COREDEs  reunirão  estes 
dados, desde o início dos processos, e os encaminharão à Secretaria Executiva do COREDES-RS.  

3 -  Participação Popular  e Cidadã – Orçamento 2012: relatos e dabates.  Interveniência  do 
Departamento de Participação Cidadã da SEPLAG/RS -  Frizzo abriu a conversa sobre a PPC e 
solicitou  relatos por  parte dos COREDEs.  Houve diversas manifestações sobre o andamento do 
processo que está muito confuso.  As maiores dificuldades estão na falta de informação sobre o 
montante de recursos orçamentários para o processo e sobre os custos unitários dos investimentos. 
Foi dito,  também, que algumas regiões estão se pautando pelos valores do ano passado. Frizzo 
lembrou  que  o  própro  Secretário  da  SEPLAG,  na  falta  de  decisão  política  sobre  o  montante, 
recomendou que se trabalhe com o mesmo valor do ano passado.  Com a chegada da equipe da 
SEPLAG, Frizzo deu as boas vindas ao Secretário João Motta, aos Diretores Davi Schmidt e Nelson 
Cunico,  passando,  em  seguida,  a  palavra  ao  Secretário  João  Motta.  O  Secretário  falou  da 
importância da relação com os COREDEs para construção do processo neste ano, mantendo alguns 
parâmetros  anteriores  e  introduzindo  algumas  inovações  no  processo.  A  partir  de  outubro, 
voltaremos a discutir  com os COREDEs o processo de forma mais consistente, para execução a 
partir  do  próximo ano.  Comentou  a  questão  das interiorizações  do  Governo,  que  têm tido  uma 
resposta significativa e rápida, pois aproximam e desburocratizam o governo, tornando-o mais ágil. 
Disse que os valores destinados ao processo da Participação Popular e Cidadã em 2011 serão, no 
mínimo, equivalentes aos praticados em 2010, porém continua discutindo com o Governador e com 
as Secretarias e, até terça feira, 19/07, espera poder informar os valores em definitivo. Falou que os 
processos de convênio estão para serem assinados e que houve uma alteração na coordenação dos 
convênios que, por delegação do Governador, passarão a ser assinados por ele. Apresentou a Sra. 
Fabiane que está responsável pelos encaminhamentos com vistas a sua assinatura e publicação. 
Quanto ao passivo das Consultas Populares, o Governo ainda estuda formas para a liberação dos 
recursos. O Governo sempre falou que a participação democrática tem um caráter deliberativo e isto, 
também, precisa ser assimilado pelo próprio Governo e por algumas Secretarias que terão de se 
adequar a esse entendimento. Explanou sobre os investimentos do Estado e as formas de se buscar 
financiamentos. A seguir, foi assinado o convênio do Governo com o Fórum dos COREDEs para a 
execução da PPC, simblozando a assinatura de todos os demais convênios,  e foi apresentada a lista 
dos COREDEs aptos a assinarem, no dia de hoje, os seus convênios. O Diretor Nelson disse que, 
neste ano, estamos utilizando os programas do PPA, propiciando uma maior amplitude de projetos. 
Nos Fóruns Regionais da Participação Popular e Cidadã, devemos definir os projetos, enquadrando-
os dentro dos respectivos programas. Os valores referenciais serão repassados aos COREDEs para 
possibilitar  a   estimativa  dos  custos  das  demandas.  Mas,  as  regiões  não  necessitam 
obrigatoriamente  aceitar  o que for  repassado.  Foi  acordado entre  a  SEPLAG e a  Secretaria  de 
Educação que esta realizará as obras de reforma das escolas. Fica a critério de cada  região incluir 



ou  não  essa  demanda  na  cédula  de  votação.  Recomenda-se  que  se  trabalhe  com  demandas 
regionais. Foram mencionadas algumas dificuldades na relação dos COREDEs com a Coordenação 
Regional do Governo, em algumas regiões, mas que os conflitos devem ser administrados pelas 
Coordenações  Regionais  da  PPA.  O  Secretário  agradeceu  a  oportunidade  de  interagir  com  o 
conjunto dos COREDEs e disse que foi importante ouvir as manifestações e saber pessoalmente 
como estão  as  relações.  Está  aberto  ao  que  for  necessário  para  superarar  os  impasses.  Davi 
distribuiu um formulário com o rol das demandas apresentadas por todas as regiões, agrupadas por 
programas.  Também  o  telefoe  08006481491,  para  contato  no  dia  da  Votação  de  Prioridades. 
Informou  sobre  a  divulgação  da  Votação,  que  se  dará  através  de  spot  nas  rádios,  outdoors, 
busdoors, cartazes e divulgação em jornais e emissoras de rádio de todo o Estado. Combinou que as 
Coordenações Regionais deverão encaminhar a relação das demandas da cédula de votação até o 
dia 25/07 e, até o dia 29/07, a SEPLAG concluirá a análise e devolverá as cédulas às Coordenações 
Regionais para impressão, divulgação e distribuição às Comissões Municipais.  

3 – Agendamento e encaminhamentos a respeito do XIV Encontro Anual de Avaliação e 
Planejamento dos COREDEs - Frizzo lembrou do adiamento da realização do Encontro de 2011 e 
da necessidade de seu reagendamento para o segundo semestre, possibilitando a retomada dos 
preparativos.  Ficou  definido  o  agendamento  para  os  dias  29  e  30  de  setembro.  Também  foi 
agendada reunião do Grupo de Trabalho encarregado da preparação do Encontro para o dia 28/07.

4 - Processo eleitoral para a Diretoria Executiva do COREDES-RS – O Presidente informou 
que, na Assembléia Geral de agosto, deverá ocorrer a eleição da Diretoria Executiva, do Conselho 
Fiscal e do Conselho Consultivo do  COREDES-RS. Para tanto,  é preciso constituir a Junta Eleitoral  
que coordenará o processo. Lembrou que a AG está agendada para o dia 11/08. Foi alertado que 
essa data é inviável, porque, na vésperá, realizar-se-á a Votação de Prioridades e, no dia 11,  os 
COREDEs estarão envolvidos com a apuração dos votos e identificação das demandas eleitas.  Ante 
esse fato, os presentes concordaram em agendar a Assembléia de eleição para o dia 18/08. Foram 
indicados  para compor  a Junta  Eleitoral  os Presidentes  de COREDEs Pedro Luís  Büttenbender 
(Coordenador), Roberto Luís Visoto e Paulo Roberto Fernandes.  

5 - Assuntos Gerais – Miguel Bresolin informou que o Grupo de Trabalho designado pela AG 
analisou os documentos referentes ao planejamento estratégico da FEPAGRO, emitiu parecer e o 
encaminhou ao Presidente do COREDES-RS-RS. Este fez pequenos ajustes e devolveu ao GT para 
verificação  final,  após  o  que  oficiou  à  Presidência  da  FEPAGRO,  encaminhando  a  análise  e  o 
parecer.  Bresolin  entende  que  se  nada  mais  for  feito,  não  haverá  grandes  avanços.  Sugeriu  o 
agendamento de reunião dos COREDEs com o Secretário da Agricultara para entregar o parecer e 
recomendar as providências necessárias. A sugestão foi aceita pela Assembleia.

 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.


