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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
Data: 12 de  abril  2012 
Horário: das 09 às 13 horas 

             Local: Espaço de Convergência do Fórum Democrático
             Lista de Presença: anexa

Presidente do COREDES-RS – Hugo Reginaldo Marques Chimenes 
 
Presidentes de COREDEs presentes (06): Hugo Chimenes (COREDE Fronteira Oeste); João 
Sérgio Machado (COREDE Campanha), Sergio Luis Allebrandt (COREDE Noroeste Colonial), 
Mariza Christoff ( COREDE Vale do Rio Pardo), Theonas Baumhardt (COREDE Jacuí-Centro), 
Idioney Oliveira Olavo (COREDE Alto da Serra do Botucaraí),

COREDEs representados (09):José Antonio Adamoli  e  Miguel  Bresolim (COREDE Serra), 
Sérgio de Moraes (COREDE Vale do Caí), Álvaro Werlang, (COREDE Centro –Sul), Rômulo 
Madrid  de  Mello  (COREDE Missões),  Vanice  matos  (COREDE Fronteira  Noroeste),  Irineo 
Grings (COREDE Hortências), Sérgio Marcon dos Santos (COREDE Produção),Henrique Feijó 
(COREDE Sul), Cíntia Agostini (COREDE Vale do Taquari).

COREDEs ausentes  (13):,  CENTRAL,  LITORAL NORTE,  CELEIRO,  NORDESTE,  MÉDIO 
ALTO  URUGUAI,  CAMPOS  DE  CIMA DA  SERRA,  ALTO  JACUÍ,  NORTE,  PARANHANA-
ENCOSTA  DA  SERRA,  VALE  DO  RIO  DOS  SINOS,  METROPOLITANO  DO  DELTA  DO 
JACUÍ, RIO DA VÁRZEA, VALE DO JAGUARI. .

Outros participantes (16):  Cloraldino Severo (Consultor), Diana Roers (COREDE Vale do Rio 
Pardo), Carlos Carvalho (Coordenador do Escritório da Senadora Ana Amélia Lemos) e Cesar 
Nery ( Fórum dos COREDES). 

Abertura dos trabalhos – O Presidente, Hugo Chimenes, saudou os presentes, deu-lhes as 
boas  vindas  e  declarou  aberta  a  presente  assembleia,  e  convidou  a  Diana  Roers  para 
secretariar os trabalhos.. 

1. Comunicações. 
 a)  A presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, Mariza 
Terezinha da Motta Christoff, fez um relato de sua participação na solenidade de lançamento 
dos editais para seleção de projetos dos Polos e Parques Tecnológicos do Rio Grande do Sul,  
que ocorreu no dia 11 de abril, às 10h, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, em 
Porto Alegre. Mariza disse que a secretaria Estadual da Ciência, Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico anunciou recursos na ordem de R$ 115 milhões de reais para este ano, sendo 
desse montante, R$ 12 milhões para investimentos em Polos Tecnológicos. Mariza ainda disse 
que praticamente todas as universidades do Estado estavam lá representadas.



 b) O presidente Hugo informou que o Colégio Deliberativo do Fórum Democrático esteve 
reunido no dia 4 de abril, para a escolha dos temas que deverão pautar as Audiências Públicas 
do Legislativo, que foram:  Área ambiental: Sustentabilidade (14 votos); Cadeias Produtivas e 
APLs (9 votos) e Pedágios (9 votos). 

2. UERGS e o Desenvolvimento Regional - Participação do Reitor da UERGS, Fernando 
Guaragna  Martins. O  convite  tem  como  objetivo  discutir  a  Universidade  Estadual  sob  a 
perspectiva do desenvolvimento regional, sendo que em julho deste ano a UERGS completará 
11 anos de atividade no Estado. O Reitor lembrou que o Estado do Rio Grande do Sul foi o 
último, no país, a criar uma Universidade Estadual e que, o principal objetivo da instituição é  
promover  o desenvolvimento  regional  sustentável,  atuando em regiões deprimidas.  Citou a 
importância do Sistema Estadual de Educação, em que oportuniza a criação de 600 mil vagas 
de graduação, 120 mil vagas de pós-graduação, sendo responsável pela metade da produção 
científica no país e a interiorização do ensino universitário. Atualmente 13% dos jovens entre  
18 e 24 anos cursa o ensino superior, sendo que a meta do governo é aumentar este índice 
para 30%. Martins lembrou que há 30 anos o Rio Grande do Sul era referência em diversas 
áreas e nos últimos anos sofreu uma decadência, em função do Estado não ter alavancado 
justamente no desenvolvimento regional.  O Reitor Fernando citou o exemplo do Estado do 
Paraná que possui seis Universidades Estaduais e o investimento por parte do Estado em 
educação, especificamente nas universidades estaduais, é de R$ 1 bilhão e 300 milhões de 
reais. Já no Estado de Santa Catarina o investimento em educação é de R$ 150 milhões de  
reais. Um avanço que a UERGS conquistou, segundo o Reitor Fernando é de que antigamente  
os Reitores eram indicados pelo governo e hoje isso mudou,  são eleitos,  o que considera 
saudável para o processo. No Rio Grande do Sul, em 2011, a UERGS contratou 60 novos 
professores e a perspectiva para o final de 2012 é que esse número chegue a 250. A meta,  
segundo Martins, é de que nenhum aluno fique sem professor em sala de aula. Está prevista a 
liberação de um recurso de R$ 10 milhões de reais oriundos de uma emenda de 2010 do 
Senador Paulo Paim em benefício da UERGS. Uma vez o recurso liberado, a aplicação será  
em frota de veículos, livros e equipamentos de informática. Nesse momento a UERGS está 
discutindo as suas unidades, com foco na regionalização, uma vez que não são propriedade 
dos municípios. O Estado possui 24 unidades, em função de dificuldades orçamentárias a meta 
é consolidar o que se tem. Para o ano de 2012 o orçamento da UERGS está em R$ 33 milhões 
de reais. O Reitor informou que até 2016 deverão ser implantados quatro cursos de Mestrado e  
dois de Doutorado no Estado, sendo essa uma exigência do MEC. Em 2011 a UERGS contava 
com  2.300  alunos,  em  2012  3.100  e  a  meta  para  2014  é  ampliar  para  10  mil  alunos. 
Representante do Corede Serra, Miguel Bresolin, questionou o Reitor sobre a criação de Casa 
do Estudante e o mesmo comunicou que não há viabilidade no momento, no entanto, estuda-
se a possibilidade de auxílio através de bolsa moradia, bolsa transporte e bolsa alimentação 
para os estudantes. A presidente do Corede/VRP, Mariza Christoff comentou da fragilidade da 
UERGS desde a sua criação até hoje, um exemplo é o curso instalado no município de Santa 
Cruz do Sul foi imposto, porque não é o curso que a região gostaria que fosse implantado. O 
Reitor concordou com a presidente Mariza, afirmando que precisa existir critérios na oferta dos 
cursos  e  que  no  caso  de  Santa  Cruz  do  Sul,  deveria  focar  para  algo  que  apresentasse 
alternativas ao plantio do tabaco. O curso que está em execução é aposta dos professores e 
não da comunidade. Martins ainda comentou sobre a desativação dos Conselhos Consultivos,  
o que  levou a desarticulação da UERGS e o não afinando  com  a região. O  Reitor  pediu  
para que  os  Coredes fossem mais  pró-ativos junto  aos  Conselhos  Consultivos  da  UERGS. 



Outro  ponto  levantado  pela  presidente  do  Corede/VRP,  diz  respeito  ao  recurso  da  CP 
2011/2012 da área da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, onde foi eleito um 
projeto “ações voltadas em hortifrutigranjeiros” e a executora, a UERGS, está impossibilitada, 
juridicamente, de receber do recurso da secretaria Estadual. Nesse sentido, a região corre  
sérios riscos de perder o recurso de R$ 260 mil reais voltados à pesquisa. Situação semelhante  
ocorre no Codevat, citada pela secretária operacional Cíntia Agostini. O Reitor manifestou-se 
favorável  ao Corede/VRP e Codevat  e  achou um absurdo o Estado não poder repassar o 
recurso para a UERGS, sob pena da região perder o recurso. Ele se comprometeu de verificar  
a situação junto ao setor jurídico. Anunciou que em breve será aberto um curso de Agronomia 
no município de Cachoeira do Sul, voltado para a agricultura familiar e agronomia. 

3. Olhar da sociedade sobre a concessão das rodovias -  Participação do ex-Ministro 
Cloraldino Severo. O ex-Ministro, em sua manifestação, disse que a questão dos pedágios é 
muito complexa e complicada e que é claro o abuso de poder econômico por parte dos órgãos 
de Estado no oferecimento deste serviço público. “Queremos o contrato perfeito, não para eles, 
mas sim para a sociedade, eles defendem os seus interesses e querem renovar os contratos 
ou fazer uma licitação de carta marcada”, frisou Severo. Cloraldino disse que há catorze anos 
são praticadas tarifas absurdas nos pedágios e que as concessionárias não entregaram aquilo 
que venderam e mais, descumpriram a lei  numa série de questões, pois a empresa tem o 
objetivo de ter máxima lucratividade. No caso da praça pedagiada localizada no município de 
Pelotas, o lucro anual da concessionária é maior do que o patrimônio da empresa. Diante da 
proximidade do término da concessão dos atuais contratos de pedágio, cito: polo rodoviário de 
Carazinho  (Coviplan  28.12.2013),  Caxias  do  Sul  (Convias  06.07.2013),  Lajeado  (Sulvias 
06.07.2013), Porto Alegre (Metrovias 06.07.2013), Gramado (Brita 04.11.2013), Santa Cruz do 
Sul (Santa Cruz Rodovias 29.12.2013) e Vacaria (Rodosul 27.12.2013) o Fórum dos Coredes 
RS decidiu pela elaboração de um documento que será remetido ao Governador do Estado,  
Tarso Genro, deixando clara a sua posição com relação a esse tema. O documento consta: a 
suspensão  ou  prorrogação  do  edital  003/CECOM/2012,  permitindo  mais  tempo  para  uma 
ampla discussão e amadurecimento por parte dos segmentos da sociedade, em especial  a 
sociedade civil e a modificação do Termo de Referência, anexo 5 do edital 003/CECOM/2012, 
no que se refere a área de abrangência do estudo, retirando neste momento do escopo do 
estudo  o  Programa  de  Pedágios  sob  administração  direta.  O  representante  do  Corede 
Hortênsias  Irineo  Grings  sugeriu  que  os  Coredes  aproveitassem  o  dia  da  Votação  de  
Prioridades, 4 de julho, para, paralelo ao processo e junto as urnas, coletar assinaturas para o  
abaixo-assinado referente ao projeto de lei de iniciativa popular (Comitê Gaúcho de Controle  
Social) referente as concessões rodoviárias no Rio Grande do Sul. 

4. Processo de Participação Popular e Cidadã. O presidente Hugo apresentou os principais 
pontos de mudanças no regimento interno do Processo de Participação Popular e Cidadã para 
elaboração  do  Orçamento  Estadual  2013,  dentre  elas:  os  participantes  escolherão  nas 
Assembleias Públicas Municipais  delegados na proporção de 1 para 30 presentes,  ficando 
garantido no mínimo um representante por município; a coordenação regional será formada, 
que  tem  a  finalidade  de  coordenar  todas  as  etapas  regionais,  será  constituída  por  nove  
integrantes, composta por três membros do Governo, três do Corede e três participantes eleitos 
na Audiência Pública Regional; o Fórum Regional estabelecerá as demandas que farão parte 
da cédula de votação na etapa seguinte, em número de até 16 demandas com valor alocado e 
05 prioridades estratégicas sem valor  alocado.   Nesse caso,  a  Assembleia  do  Fórum dos 
Coredes RS  irá  reivindicar  pelo  número  máximo  de  até  20  demandas, e  não  apenas  16. 



E  por  fim,  cabe  a  Coordenação  Regional,  consultando  o  Fórum  Regional,  encaminhar  a 
Seplag, até final de março de 2013, o detalhamento das demandas regionais que necessitam 
de desdobramentos ou informações adicionais,  para garantia de execução orçamentária.  O 
presidente  Hugo  reiterou  a  importância  do  pronunciamento  dos  Coredes  nas  Audiências 
Públicas Regionais,  apresentando  o olhar  do Conselho Regional  com relação aos projetos 
estruturantes que possam impulsionar o desenvolvimento da região.

5. Assuntos Gerais.  O presidente do Corede Jacuí Centro Theonas Baumhardt, comunicou 
que  irá  pedir  o  seu  afastamento  da  presidência  do  Fórum  Messosul,  pois  recentemente 
assumiu um cargo de assessor junto ao gabinete do Vice-Governador do Estado.  

E nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos e foi lavrada a  
presente ata que será assinada por mim e pela Secretária designada. 
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