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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL Ordinária 
 

Data: 10 de maio 2012 
Horário: das 09 às 13 horas 

             Local: Sala Salzano Vieira da Cunha

             Lista de Presença: anexa

Presidente do COREDES-RS – Hugo Reginaldo Marques Chimenes 
 
Presidentes de COREDEs presentes (12): Hugo Chimenes (COREDE Fronteira Oeste); João 
Sérgio Machado (COREDE Campanha), Delmar Backes (COREDE Paranhana –Encosta da 
Serra), Cássio Luiz Freitas Mota (COREDE Sul), Simone M. Bender (COREDE Hortências), 
Roberto Luís Visoto (COREDE Alto Jacuí),  Flávio Pauletti  (  COREDE Campos de Cima da 
Serra,  Mariza Christoff ( COREDE Vale do Rio Pardo), Theonas Baumhardt (COREDE Jacuí-
Centro), Antonio Carlos Jordão (COREDE Central), Clóvis Brum (COREDE Vale do Jaguari), 
Ilton Nunes (COREDE Nordeste),

COREDEs representados (09): Miguel Bresolim (COREDE Serra), Álvaro Werlang, (COREDE 
Centro -Sul), Nelson Dapper (COREDE Alto da Serra do Botucaraí), Jacob Selbach (COREDE 
Vale do Caí), Márcio Kauer (COREDE Vale do Rio dos Sinos), Cíntia Agostini (COREDE Vale 
do Taquari), Ademir Peretti (COREDE Norte), Vanice de Matos (COREDE Fronteira Noroeste), 
Clóvis F. B. Brum (COREDE Missões), 

COREDEs  ausentes  (07):,  LITORAL  NORTE,  NOROESTE  COLONIAL,  PRODUÇÃO, 
CELEIRO,  MÉDIO  ALTO  URUGUAI,  METROPOLITANO  DO  DELTA  DO  JACUÍ,  RIO  DA 
VÁRZEA,

.Conselho Consultivo (01): Roselani Silva

Outros participantes (12):  Davi Schmidt, Paulo Telles, Décio Schauren e Rômulo Messias 
Kipper  (SEPLAG),  Antonio  Carlos  Ferreira  Kehrwald,  Derli  Teixeira  e  José  Mello  (ABOP), 
Geder  Rosa  (COREDE  Sul),  Aline  Abreu  da  Silva  (COREDE  Jacuí-Centro),  Irineu  Grings 
(COREDE Hortências), Diana Roehrs (COREDE Vale do Rio Pardo e Cesar Nery (Fórum dos 
COREDES) 

Abertura dos trabalhos – O Presidente, Hugo Chimenes, saudou os presentes, deu-lhes as 
boas vindas e declarou abertos os trabalhos.
 
1 - Apreciação das atas anteriores



Foram aprovadas as atas dos dias 09 de fevereiro e 12 de abril de 2012, sem alterações.

2- Comunicações 

a) Foi recebido ofício convidando para audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais 
da Assembleia Legislativa, sobre Capacitação Profissional e a Recuperação da RS 401, hoje 
às 18 horas e 30 minutos em Charqueadas.

b) A Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, convida para 
Audiência Pública sobre os pedágios, a mesma acontecerá na Câmara de Vereadores, dia 14 
de maio, às 14 horas em Campo Bom.

c) O presidente regional da Associação Brasileira do Orçamento Público (ABOP/RS), Antônio 
Carlos Ferreira Kehrwald, participou da nossa Assembleia para comunicar que de 04 a 06 de 
junho,  acontecerá o Seminário  Riograndense de Orçamento Público, onde o tema será “O 
controle Social na Gestão Pública”, espera a participação de todos os COREDEs, Também 
convidou o presidente do COREDES-RS para coordenar o painel do dia 06.06.12. 

d) No dia 14 de maio, às 9 horas, acontecerá na Assembleia Legislativa, audiência pública 
sobre a dívida dos Estados.  

3  -  Avaliação  do  Processo  de  Participação  Cidadã  e  Informações  da  Execução  dos 
recursos anunciados (SEPLAG)

Foram convidados para participar da Assembleia o  Diretor do Departamento de Participação 
Cidadã, Davi Luiz Schmidt, e mais o Rômulo e Paulo Telles que fazem parte da Secretaria do 
Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (SEPLAG/RS).
O Davi realizou uma apresentação de como será a execução dos R$ 85 milhões que serão  
liberados até o dia 04 de junho de 2012. Também falou sobre o Plano de Necessidades de 
Obras (PNO) da educação, a meta é universalizar o ensino médio até 2014. Os 85 milhões não 
serão usados para projetos da Secretaria da Educação. Já foram pagos 17 milhões da rubrica 
de restos a pagar. O governo do RS tem até o dia 07 de julho para realizar as transferências de 
recursos para os órgãos públicos e municípios, em função de que este ano é de eleições, o 
que é  proíbido depois deste período repasse de recursos. O Davi também comunicou que 
estão  negociando  que  das  emendas  parlamentares  de  20  milhões,  sejam  usadas  para 
conservação de estradas e patrulhas agrícolas, que constam no orçamento do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). Informou que já foram efetuados pagamentos do passivo no 
valor de 50 milhões e mais 13,5 milhões de pagamentos pela Secretaria da Educação, usando 
recursos institucionais, mas seriam para demandas da Consulta Popular. O Davi salientou os 
resultados da primeira etapa das audiências publicas, onde aconteceu a priorização das áreas,  
o clima geral foi positivo, nas vinte e oito regiões aconteceu a participação de 6000 pessoas. 
Foram  feitas  várias  manifestações  dos  coredianos  presentes,  sobre  como  aconteceu  às 
assembléias  em  suas  regiões.  O  Paulo  Telles  apresentou  estatística  dos  convênios  do 



duodécimo do ano de 2011, três COREDEs ainda não entregaram as prestações de contas 
(Campanha,  Centro  Sul  e  Campos  de  Cima  da  Serra),  A  prestação  de  contas  de  onze 
COREDEs foi aprovada e os demais estão em discussão. Da consulta popular 23 (vinte e três) 
COREDEs estão em condição de publicar as súmulas no mais tardar até terça-feira(15.05). O 
Paulo informou que está sendo formada uma comissão dentro da Seplag para auxiliar nas 
análises  dos  convênios,  e  que  com  isto  vai  ajudar  na  solução  dos  problemas  antes  dos 
convênios chegarem na CAGE.
O  Rômulo  comunicou  que  as  secretarias  estão  instruídas  a  efetuarem  contatos  com  as 
prefeituras e demais entidades para o envio dos projetos da consulta popular. 

5 - Propostas dos Coredes para o municipalismo e as eleições do 2o. Semestre.

O Professor Pedro Luís Büttenbender sugeriu que o COREDES apresentasse aos candidatos 
nas eleições municipais que acontecerão no segundo semestre de 2012, uma proposta para o 
municipalismo.  O grupo acolheu a proposta e sugeriu  que o autor  da  proposta,  a  Simone 
Bender e Mariza Christoff façam parte da comissão que trabalhará o documento. O autor da 
proposta salientou que o documento deve ter o compromisso dos mandatários com processo 
de participação popular, o controle social e as ações para o desenvolvimento com o olhar dos 
COREDES.  O  segundo  ponto,  os  Planejamentos  Estratégicos,  que  já  demonstraram  a 
organização das regiões e um terceiro ponto reforçando a estrutura de instituições locais como 
os COMUDES e a criação de consórcios locais, e o relacionamento com as várias instancias 
institucionais,  ter  uma  maior  integração  dos  municípios  com  as  articulações  dos  órgãos 
regionais como FAMURS, AGM e Associação de Municípios. Ficou definido que o documento 
será apresentado em 10 dias para a comissão analisar e após será repassado aos COREDES, 
para encaminharem aos candidatos em suas regiões.

6 - Assuntos Gerais
 
O presidente informou os presentes que na Assembleia Legislativa, Fórum Democrático e a  
Comissão presidida pelo deputado Sossela estão discutindo as questões dos pedágios em 
separado e realizando audiências públicas em várias regiões, os presentes definiram que os 
nossos representantes para acompanhar e discutir o tema são os coredianos, Simone Bender, 
Delmar Backes, José Adamoli, Irineu Grings e Miguel Bresolin.

Nada mais havendo a tratar,  o presidente deu por encerrados os trabalhos e foi  lavrado a 
presente ata que será assinada por ele e pelo segundo secretário. 
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