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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 
Data: 08 de novembro de 2012 
Horário: das 09 às 13 horas 

             Local: Sala José Lewgoy - Solar dos Câmara
             Lista de Presença: anexa

Presidente do COREDES-RS – Hugo Reginaldo Marques Chimenes 
 
Presidentes de COREDEs presentes (11):   João Sérgio Machado (COREDE 
Campanha),   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), Maurílio M. Tiecker (COREDE Missões), Carlos Eugênio Azevedo 
(COREDE Celeiro), Idioney Vieira (COREDE Alto da Serra do Botucaraí), Lilian 
Agraso  Alves  (COREDE  Litoral  Norte),  Paulo  Fernandes  (COREDE  Rio  da 
Várzea),

COREDEs  representados  (10):  Miguel  Bresolim  (COREDE  Serra),  Álvaro 
Werlang,  (COREDE  Centro  -Sul),   Márcio  Kauer  (COREDE  Vale  do  Rio  dos 
Sinos),  Ademir Peretti (COREDE Norte), Jean Pierre Chassot (COREDE Noroeste 
Colonial),  Dolores Turra (COREDE Fronteira Noroeste), José Galera e Evandro 
Faccin  (COREDE  Médio  Alto  Uruguai),  Sérgio  de  Moraes  e  Jacob  Selbach 
(COREDE  Vale  do  Caí),  Walter  Reis  Severo  e  Lair  Freitas  Olivar  (COREDE 
Fronteira Oeste),Reinaldo Santos (COREDE Metropolitano do Delta do Jacuí),

COREDEs ausentes (07): SUL, PRODUÇÃO, VALE DO JAGUARI , NORDESTE, 
VALE DO TAQUARI, CENTRAL, PARANHANA-ENCOSTA DA SERRA, 

Conselho Consultivo (00): 

Outros participantes (11): Cesar Nery (Fórum dos COREDES), Fábio Fernandes 
e Dione Dick Vasconcellos (Secretaria de Ciência e Tecnologia), André Petry (AL), 
Roberto  Carlos  Iopp  (Vice  Prefeito  de  Espumoso),  Luiz  Carlos  Cosmann  e 



Emerson Costa (COREDE Rio da Várzea), Fabiano Pauletti (COREDE Campos de 
Cima da Serra), Rogério Silveira (UNISC-Santa Cruz do Sul), Fernando Bernau 
(COREDE Jacuí-Centro),
 

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

1. Apreciação das ATAS das AG dos dias 10/05/2012 e 13/09/2012
A ATA da Assembleia do dia 13 de setembro foi aprovada sem alterações. A do 
mês de maio ainda não foi concluída. 

2. Comunicações

a) O Presidente Hugo, informou que no COREDE Vale do Jaguari, o presidente 
Clovis  Brum  solicitou  a  sua  demissão  da  presidência  devido  haver 
incompatibilidade com a direção do CAMPUS da URI e  também a coordenação 
do Polo de Desenvolvimento Tecnológico da região, em seu lugar assumiu o vice-
presidente Francisco Paulo Gioda. Também no Corede Jacui Centro o Theonas se 
licenciou e assumiu o Vice-presidente Fernando Bernau.
b)  O Presidente comunicou que a Ata da Asssembleia do dia 13 de setembro 
passado, foi  encaminhada à seccional da CAGE, na SEPLAG e que a mesma 
auxiliou  na  resolução  das  prestações  de  contas  da  Consulta  Popular  e 
Duodécimos dos COREDES.
c) A Simone questionou sobre a situação do COREDE Campos de Cima da Serra, 
pois parece que ele não está em funcionamento. O presidente disse que até o 
momento não tem conseguido contato, inclusive quando da realização de uma 
atividade  do  Fórum  Democrático,  em  Vacaria,  o  Cesar  precisou  falar  com  o 
Alessandro para auxiliar na mobilização.
d) O Presidente informou que nesta semana, não foi votada, pela quarta vez, a 
PEC 223/11.  Informou que foi  apresentada uma emenda suprimindo a palavra 
impositiva  por  preferencial,  mas  a  emenda  foi  derrotada,  pois,  é  uma PEC e 
necessitava  de  33  votos  favoráveis,  onde  27  deputados  votaram  a  favor,  13 
votaram contra  e 10  se  ausentaram do Plenário.  Agora  o  Projeto  de  Emenda 
Constitucional deve retornar na próxima semana e devemos continuar insistindo 
junto aos Deputados pela sua aprovaçao. 
e) O Sérgio de Moraes questionou qual vai ser nossa atitude para o próximo ano,  
se não for aprovada a PEC? Sugere que se paute o debate de como vai  ficar para 
o próximo ano.A  professora Mariza sugeriu que se retire as áreas da Educação, 
Saúde  e  Segurança  Pública,  que  são  deveres  constitucionais  do  Estado.  O 
presidente sugeriu que façamos está discussão no Encontro de Santo Ângelo,  
pois, tem um painel com está temática inclusive com a participação do Secretário 
do  Planejamento,  João  Motta  e  do  Secretário  da  Fazenda,  Odir  Tonollier.  A 
Simone lembrou sobre o quesito da homologação dos resultados das consultas 
nas páginas dos COREDEs, que este governo tem ignorado. Hugo disse que já 



notificou a SEPLAG, mas a informação é que devido a um problema no setor de 
informática ainda não foi possível a regularização. A Simone diz também que os 
COREDES  estão  ficando  de  responsáveis  por  coisas  que  não  são  de  sua 
responsabilidade  entre  o  governo  e  a  sociedade  civil,  como ficaremos para  o 
próximo ano? Pois o indicativo em sua região é de não acontecer a Consulta. O 
Miguel Brezolin também reforça que, em reunião com setores do governo, foi visto 
que  os  recursos  previstos  para  este  ano  não  estão  acontecendo  e  nem  tem 
previsão para tal.
f) A Assessora Jurídica da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico do RS, Dione Vasconcellos foi convidada para trazer as informações 
sobre os Pólos Tecnológicos Regionais. Dione definiu as instâncias e disse que os 
COREDES são os responsáveis pela fiscalização dos projetos junto aos pólos. O 
Banco Mundial é quem está financiando os projetos dos pólos e questionou por 
esta instância sobre quem executa e quem fiscaliza, já que muitos Reitores são 
presidentes de COREDEs e também responsáveis pelos Pólos. Foi sugerido então 
que se separassem as atribuições de Reitor e Presidente de COREDE, por um 
ajustamento se solicitou também o desmembramento do presidente do COREDE 
e do responsável pelo pólo. 
g) O Hugo trouxe a questão da representação dos COREDEs no CONSUN da 
UERGS, que foi solicitado pela Reitoria da mesma. O presidente não está tendo 
condições de participar de todas as reuniões. Após discussão e explicações sobre 
o  assunto  ficou  definido  que  o  Corediano  Roberto  Luis  Visoto,  será  o  nosso 
representante junto ao CONSUN da UERGS..

3. Apresentação do Observatório de Desenvolvimento Regional

O Professor  Rogério  da  Silveira,  da  Universidade  de  Santa  Cruz  (UNISC)  foi  
convidado  para  fazer  a  apresentação  do  Observatório  de  Desenvolvimento 
Regional  (ObservaDR).  É  um  projeto  de  pesquisa  e  extensão  com  foco  no 
desenvolvimento regional do Brasil. Participam programas de pós-graduação em 
desenvolvimento regional e áreas afins, além de Centros e Institutos de Pesquisa 
de todo o país. O objetivo é construir e manter uma rede de estudos, contribuindo 
para produção e a difusão de conhecimento e informações sobre os processos e 
as políticas públicas de desenvolvimento regional. O projeto surgiu e é sediado no 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UNISC.   Segundo 
o professor Rogério dois COREDES já estão inseridos na rede, o COREDE Vale 
do Rio Pardo e o COREDE Noroeste Colonial. Ele fez o convite para quem quiser 
participar é só enviar e-mail de adesão, para contato@observadr.org.br sem custo 
algum e o site é observadr.org.br 

4.  Orçamento  Estadual  2013,  informações  do  processo  de  Participação 
Cidadã e Projetos Estratégicos Regionais

Hugo disse que provocou o diretor do Departamento de Participação Cidadã, Davi  
Schmidt, da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (SEPLAG) 



na semana passada, sobre o orçamento do Estado para o ano de 2013, que só 
aparece  especificado  os  valores  de  165  milhões  da  Consulta  Popular,  e  não 
consta os projetos estratégicos que foram votados pela população nas 28 regiões. 
O presidente leu o e-mail do Davi Schmidt sobre o assunto, onde solicita que se 
aguardasse a aprovação da peça orçamentária, na Assembleia Legislativa, pois os 
deputados estão propondo várias emendas e que assim se aguarde o resultado 
para depois se poder conversar sobre o assunto, sugerindo que se discuta na 
próxima reunião do Fórum do mês de dezembro/12, quando teremos informações 
mais  seguras  e  adequadas,  comprometendo-se  a  apresentar  um  arquivo 
completo, região por região, com todos os dados de demandas regionalizadas. 
Ficou definido também que cada COREDE, verifique a proposta de orçamento 
para o ano de 2013, disponível na pagina da SEPLAG (www.seplag.rs.gov.br) e 
busque ver se as prioridades estratégicas que foram escolhidas em suas regiões 
estão  contempladas  no  mesmo.  Como  ainda  não  temos  conhecimento  das 
prioridades  estratégicas  que  constam  na  proposta  orçamentária  que  está  em 
discussão na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da 
Assembleia  Legislativa,  e  caso alguma região não foi  contemplada,  é possível 
ainda ser apresentada "emenda de comissão", que deve ser assinada por três 
deputados integrantes da Comissão de Finanças, ainda nesta semana.  

5. Escolas de Conselhos do Rio Grande do Sul

O Presidente informou que o assunto seria apresentado pelo diretor da FACCAT 
e secretário do Fórum dos COREDES-RS, Delmar Backes. O mesmo ligou para 
informar que se encontra em Brasília discutindo assuntos da Faculdade e que não 
conseguiu retornar a tempo, mas, na próxima reunião ele se comprometeu em 
apresentar. A Simone Bender disse que foi no lançamento do projeto da Escolas 
de Conselhos e o projeto são para capacitar conselheiros tutelares. 

6. Mobilização para o XV Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos 
COREDES.

O Presidente disse que não espera mais nenhum percalço, já que o  XV Encontro 
Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES foi adiado duas vezes, mas 
que agora acontecerá nos dias 22 e 23 de novembro, em Santo Ângelo. Passou a 
palavra ao presidente do COREDE Missões, Maurilio Tiecker, para que fizesse o 
seu relato, ele informou que os preparativos estão dentro do planejado, reforçou o 
convite a todos para participarem do encontro, solicitou aos que puderem informar 
o número de participantes para que eles pudessem se organizar e receber a todos 
sem  atropelos.  A  Simone  informou  que  o  Deputado  Ernani  Polo  gostaria  de 
participar do painel com o Secretário João Motta e o Secretário da Fazenda, o que 
foi aceito por todos, ficando o Fórum de enviar o convite. 

7. Assuntos gerais

a)  O Sérgio Moraes se manifestou sobre a prestação de contas de 2011 dos 
COREDEs, citou o ofício da CAGE, e disse que tudo ficou como estava, disse 



ainda que,  ao final  eles mantêm o apontamento e que isto  vai  aparecer  mais 
adiante, quando for analisado pelo Tribunal de Contas. 
b) A Dolores Turra questionou que ao se retirar áreas da Saúde, Segurança e 
Educação  da  Consulta  Popular,  como  alguns  querem,  estaremos  criando  um 
grupo de entidades e pessoas contrárias aos COREDEs. O Hugo complementou 
que  muitos  COREDEs  não  querem  que  se  retirem  estas  áreas,  não  somos 
unanimidade  entre  as  vinte  e  oito  regiões  e  este  assunto  deve  ser  melhor 
discutido. 
c)  Miguel  Brezolin  diz  que  devemos  ter  uma  discussão  prévia  sobre  o  que 
corresponde para cada área e definir um teto para que possa atender a outras 
áreas. 
d)  O  Idioney  Vieira,  do  COREDE Alto  da  Serra  do  Botucaraí  disse  que  eles 
definiram que 25% do orçamento da região eram para as áreas (Educação, Saúde 
e Segurança) e o restante para as demais áreas. 
e) Reinaldo Santos, do COREDE Metropolitano do Delta do Jacuí apresentou a 
sugestão do OP de Belo Horizonte, disse que lá o orçamento é bianual. 
Após toda a discussão o presidente reforçou que devemos discutir as propostas e 
diretrizes  previamente  e  colocar  no  papel  para  que  a  comissão  da  CP  dos 
COREDEs encaminhe para o governo do Estado. 
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. 


