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Abertura dos trabalhos – O Presidente, Prof. Paulo Afonso Frizzo, saudou os presentes, deu-
lhes as boas vindas e declarou abertos os trabalhos, passando ao primeiro item da pauta.

1  –  Apreciação  da  Ata  da  Assembleia  Geral  do  dia  13/01/2011  –  Frizzo colocou  em 
apreciação a Ata da AG de 13 de janeiro de 2011. Não havendo nenhuma manifestação, a Ata 
foi submetida à votação, resultando aprovada pela unanimidade dos presentes.

 2 – Comunicações – 2.1 – O Presidente comunicou que o COREDE Vale do Taquari elegeu 
sua Diretoria Executiva. Cumprimentou os eleitos, desejando uma ótima gestão, com muitas 
realizações exitosas.
2.2  –  Transmitiu  agradecimentos  do  Diretor  do  Fórum  Democrático  de  Desenvolvimento 
Regional aos COREDEs da RF 3, pela participação e excelentes contribuições à Audiência 
Pública Regional do Programa Destinos e Ações para o Rio Grande, realizada em Caxias do  
Sul. Reportou-se aos trabalhos do GEAD Educação e Inclusão Digital e à possibilidade de os 
COREDEs encaixarem uma proposta de viabilização da REDENEP com recursos do Governo 
Federal.  O Ministério de Telecomunicações está planejando a extensão do cabeamento de 
fibra  ótica  de  Porto  Alegre  até  Uruguaiana,  ligando  com a  Argentina  e  o  Uruguai.  Numa 
segunda etapa, fechará o anel, interligando as demais regiões do Estado. Solicitou o empenho 
dos  representantes  dos  COREDEs  no  GEAD,  para  a  inclusão  da  nossa  proposta,  no 
documento final do Grupo que será submetido ao Colégio Deliberativo do FDDR. 
2.3 - Lembrou que a Secretaria Executiva do COREDES-RS está sem ninguém e  necessita de 
cedência  de  um  servidor  dos  quadros  dos  Poderes  Legislativo  ou  Executivo.  Solicitou  a 
sugestão de nomes de servidores com potencial de assumirem o posto. 
2.4 – Informou que não poderá participar dos trabalhos da AG no período da tarde, pois terá 
reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES-RS. Na ausência do 
Vice-Presidente, solicitou ao 1° Secretário, Pedro Büttenbender, que assuma a coordenação 
dos trabalhos. 
2.5 –Informou, também, que, no momento, está integrando o Comitê Gestor do CDES-RS. Até 
07/07, o Conselho deverá entregar ao Governador do Estado suas contribuições ao PPA 2012 
– 2015. Hoje à tarde, estará se realizando um Seminário do CDES para reunir propostas que 
comporão o documento. Temos, até o dia 10/06, possibilidade de encaminhar propostas. Por 
ora, pensa propor: a) atenção especial às demandas dos 28 COREDEs, apresentadas nos 9  
Seminários  Regionais  do  PPA,  retiradas  dos Planos  Estratégicos de Desenvolvimento  dos 
COREDEs;  b)  empenho  no  sentido  da  redução  das  desigualdades  regionais,  como  eixo 
transversal presente em todos os programas do PPA; c) compromisso do Governo do Estado 
com a unificação das diferentes regionalizações dos órgãos de governo e sua compatibilização 
com a regionalização dos COREDEs; d) apoio ao planejamento estratégico dos municípios, sob 
a  coordenação  dos  COMUDES;  e)  aumento  da  verba  para  o  complexo  agropecuário;  f)  
ativação  do  Fundo  Estadual  de  Desenvolvimento,  através  da  dotação  de  recursos.  Sérgio 
(Noroeste  Colonial)  disse  que  devemos  centrar  nosso  foco  nos  Planos  Estratégicos,  pois 
surgirão muitas outras propostas que destoam da visão dos COREDEs. Simone (Hortências) 
solicitou que o Presidente Frizzo defenda, no Conselhão, a descentralização das reuniões das 
Câmaras Temáticas do CDES. Bresolin (Serra) enfatizou a necessidade de o Estado dar mais 
atenção ao setor agropecuário, pouco mencionado nos Seminários do PPA. Frizzo solicitou 
que os COREDEs lhe encaminhem suas propostas, até o dia 10/06. Pedro (Fronteira Noroeste) 
disse que a síntese de cada Região Funcional foi muito bem recebida pela SEPLAG e que,  
junto com os Planos Estratégicos, compõe a nossa “bílbia”. Hugo (Fronteira Oeste) reforçou a 
proposta  do Bresolin,  e  revelou  seu receio  sobre  o  agronegócio,  dizendo que  os  grandes 
seriam contemplados e os pequenos ficariam de fora, em função do entendimento do Governo 
do Estado. Cíntia (Vale do Taquari) destacou que os Planos Estratégicos contemplam todos os 
segmentos e não vê a necessidade de se trabalhar temas específicos. Frizzo observou que o 
Deputado Chicão Gorski está fazendo uma enxurrada de audiências públicas, o que é bom, e 
que está propondo uma discussão sobre o novo Processo de Participação Popular e Cidadã,  
no dia 15/06. A importância da nossa participação é indiscutível. 



2.6 – Frizzo lembrou que, na AG anterior, o Sr.  Eduardo Krause apresentou solicitação de 
apoio  dos  COREDEs  à  indicação  de  seu  nome  para  Conselheiro  da  AGERGS.  Na 
oportunidade,  os  presentes  decidiram que  o  assunto  ficasse  para  ser  definido  nesta  AG, 
possibilitando  uma  melhor  análise  da  demanda.  O  assunto  foi  encaminhado  a  todos  os 
COREDEs,  logo  após  a  AG,  através  do  correio  eletrônico,  tendo  recebido  muitas 
considerações. Assim, a Assembleia está em condições de definir seu posicionamento. Mariza 
(Vale do Rio Pardo) disse que a nossa relação com o Krause era a mesma que temos hoje com 
os  representantes  do  Governo  para  os  assuntos  da  CP,  destacando  que  ele  atuou  com 
competência, mas, salientou,  até hoje, o Fórum dos COREDEs nunca recomendou ninguém 
para  ocupar  cargo  em  qualquer  governo.  Simone  (Hortências)  concordou  com  Mariza  e 
acrescentou que nós devemos ampliar a nossa participação nos diversos órgãos reguladores 
como JARI, DETRAN, AGERGS e que a sociedade está desassistida. Paulo von Mengden 
(Paranhana) também concordou com as duas. Não devemos recomendar nomes. Caio Jordão 
(Central) afirmou que é o momento oportuno para que tenhamos alguém representando os 
COREDEs na AGERGS e que a recomendação pode ser feita individualmente, por parte de 
cada COREDE, caso a Assembeia decida que o Fórum não deva manifestar seu apoio. Frizzo 
lembrou  que  está  prevista  uma  vaga  para  representante  dos  usuários  e  que,  na  nova 
estruturação da AGERGS, a eleição desse representante será coordenada pelos COREDEs. 
Sergio de Moraes concordou com o Caio e disse que devemos apoiar esta indicação. Ao final 
da discussão, não se chegou a um consenso nas opiniões, uma favoráveis e outras contrárias 
à manifestação de apoio.  A partir  desse momento,  a  discussão evoluiu  para uma questão 
anterior: se os COREDEs devem ou não apoiar indicações para cargos ou funções públicos. O 
Presidente  submeteu o  assunto  à votação da Assembleia  que,  por  ampla maioria,  decidiu 
contrariamente  a  qualquer  manifestação  dos  COREDES  a  respeito  de  indicações  dessa 
natureza.  Por extensão,  fica definido que o COREDES-RS não se manifestará apoiando a 
indicação do Sr. Krause à AGERGS, embora não haja nenhuma restrição em relação a sua 
pessoa. O Presidente ficou incumbido de comunicar a decisão ao Sr. Krause, encarecendo sua 
compreensão quanto ao caráter da deliberação. 

2.7 – O Presidente passou a palavra ao Coordenador do GT de negociação com o Governo 
sobre  a  execução  do  passivo  das  consultas  populares  anteriores,  Hugo  Chimenes.  Hugo 
solicitou aos COREDEs Alto da Serra do Botucaraí, Celeiro, Central, Litoral Norte, Missões, 
Nordeste, Paranhana, Produção, Vale do Caí e Vale do Jaguari, que ainda não entregaram sua  
priorização das demandas pendentes das CPs do período 2003 – 2007, que o façam, o quanto 
antes,  pois  estão  trancando  as  negociações  com  o  Governo  e  prejudicando  todos  os 
COREDEs.  Ficou  definida  uma  data-limite,  10/06,  para  o  envio  da  priorização.  Hugo 
encaminhará uma mensagem, refazendo esta chamada.  Os COREDEs que não entregarem 
suas prioridades, estarão fora das negociações. 

2.8  –  Compareceu à  AG a Deputada Zilá  Breitenbach,  informando que sua bancada está 
querendo apresentar emendas à LDO e que os Deputados gostariam que elas viessem da 
base dos COREDEs. Colocou-se à disposição para receber estas demandas.

2.8  –  Igualmente,  fez-se  presente  o  Deputado  Diogenes  Bassegio,  que  veio  colocar-se  à 
disposição dos COREDEs para qualquer apoio que julgarem necessário.

3 - XIV Encontro Anual de Planejamento e Avaliação dos COREDEs – Pelotas 16 e 17 de  
junho  de  2011  –  Frizzo  solicitou  que  a  Assessora  do  COREDE Sul,  anfitrião  do  evento, 
Roselani  Silva,  apresentasse  o  Programa  do  Encontro.  Roselani  iniciou  lembrando  que  o 
Encontro  iniciará  às  14  horas  do  dia  16  e  se  estenderá  até  o  final  do  dia  17.  A  seguir,  
apresentou  a  íntegra  da  programação,  que  se  encerrará  com a  homenagem ao  Dr.  João 
Gilberto Lucas Coelho. Bresolin (Serra) propôs que se preste homenagem, também, ao Ex-
Governador Alceu Collares. Roselani esclareceu que ele já foi homenageado por ocasião das 
comemorações dos 15 anos dos COREDEs. Roberto (Alto Jacuí) solicitou que o convite seja  
enviado formalmente aos coredianos que atuam no setor público que, também, necessitam de 
comprovação da participação, através de um certificado. Roselani questionou se havia mais 



alguma sugestão e concluiu dizendo que, a partir de hoje, a programação fica definida e se  
iniciará o envio dos convites à participação no evento.
4 – Processo de Participação Cidadã – Orçamento 2012 (com a presença  dos Diretores 
do Departamento de Participação Cidadã da SEPLAG-RS) – o Presidente Frizzo relatou 
brevemente como vai ocorrer o processo, que se iniciará pela Audiência Pública Regional. Na 
ocasião, os representantes do Governo recomendarão 05 programas prioritários para a região,  
dentre os programas do PPA 2012 – 2015. A região escolherá 10 programas prioritários que  
servirão  de  referência  para  a  proposição  de  projetos  para  integrar  a  cédula  de 
votação.Também a Audiência elegerá os membros da Comissão de Coordenação Regional do 
processo  e  definirá  as  diretrizes  que  deverão  orientar  as  demais  etapas.  Bresolin  (Serra)  
informou que sua região, até hoje,  trabalhou muito no foco municipal e que, agora, se volta 
mais ao foco microrregional. Pedro Büttenbender (Fronteira Oeste) sugeriu que a Comissão 
Estadual  faça  o  seu  relato  e  apresente  os  pontos  tensionados  e  não  resolvidos  para  o 
conhecimento da Assembleia. Frizzo expôs, então, de forma sintética e clara todas as etapas 
do processo. Quanto ao recurso orçamentário  que será disponibilizado para as regiões e, 
também para a realização do processo, disse não se ter, ainda, a informação do Governo.  
Pedro  (Fronteira  Noroeste)  lembrou  que  os  Planos  Estratégicos  dos  COREDEs  são  a 
referência  para  indicação  dos  programas  prioritários  nas  Audiências  Públicas  Regionais  e 
Assembleias  Municipais.  Devemos  estar  organizados  sob  pena  de  sermos  engolidos  pelo 
processo. Sugeriu,  também, que seja feita a regulamentação do processo. Pedro Bandeira  
considerou que os COREDEs estão no processo em função de suas ações, de sua coerência e  
de sua trajetória e que devemos garantir a oportunidade de participação dos cidadãos. Sérgio 
Allebrandt  (Noroeste  Colonial)  concordou  com  as  falas  do  Pedro  Bandeira  e  do  Pedro 
Büttenbender  e  acrescentou que  não devemos ter  medo  de  realizar  o  processo  conforme 
estamos  habituados.  Nesse  momento,  os  trabalhos  foram  interrompidos,  para  o  almoço. 
Conforme  anunciado  pelo  Presidente  Frizzo,  na  parte  da  tarde,  foram  retomados  sob  a 
coordenação do Prof. Pedro Bütenbender que iniciou saudando os presentes e, em especial,  
os Diretores Davi Schmidt e Nelson Cunico, a quem deu as boas vindas e, de imediato, passou 
a palavra.  Davi  saudou a todos e salientou o quanto a integração com os COREDEs tem 
significado em ganho de gestão e mobilização para o Governo do Estado. Apresentou alguns 
coordenadores regionais da Participação Cidadã presentes à Assembleia. Fez um destaque à 
qualidade da parceria entre o Governo e os COREDEs e passou a apresentar as  etapas da 
confecção do orçamento anual de 2012: primeira etapa -  Audiências Públicas Regionais, de 20  
a 30 de junho, com exposição do Governo e, depois, definição das diretrizes gerais para todo o 
processo, a cargo dos membros da Audiência; segunda etapa – de 30 de junho a 10 julho,  
Assembleias  Municipais,  para  indicação  de  projetos  e  ações,  dentro  dos  dez  programas 
definidos na Audiência  Pública  Regional  e  escolha dos delegados regionais  para o Fórum 
Regional Ampliado; terceira etapa -  Fóruns Regionais, 11 a 20/07, com a participação dos 
membros  da  Assembleia  Regional  do  COREDE e  dos delegados  eleitos  nas  Assembleias 
Municipais; quarta etapa – Consulta Popular e Cidadã, no dia 10 de agosto. Haverá formas de 
votação em urna e pela Internet; quinta etapa, entre 20 e 30 de agosto, Fórum Estadual de 
Participação  Popular  e  Cidadã,  integrado  pelos  representantes  das  regiões  e  delegados 
regionais do PPA, para consolidar o orçamento anual de 2012. Encerrada a apresentação,  
seguiram-se os debates. O Pastor Leite (Centro Sul) perguntou se vamos trabalhar com valores 
pré-difinidos e como fazer as Assembleias municipais em 10 dias, se há COREDEs com até 37 
municípios. Mariza (Vale do Rio Pardo) também questionou o pouco tempo e propôs fazer as 
Assembleias por  microrregiões,  como forma de facilitar.  Hugo (Fronteira  Oeste)  levantou a 
preocupação  quanto  ao  número  de  delegados  e  perguntou  se  vai  haver  um  decreto  ou  
regulamento  disciplinando  o  processo.  Também,  a  questão  dos  valores  e  agilização  da 
liberação do recurso  para  a execução dos trabalhos.  Pacheco (Missões)  observou que as 
Assembleias Microrregionais vão de encontro ao que se deseja e não oportunizam a toda a 
comunidade participar. A seguir, o Diretor Davi respondeu que, se continuarmos dialogando 
assim,  poderemos avançar  mais no processo.  No ano que vem,  não teremos o PPA,  que 
consumiu cinco meses para a sua elaboração. Sugeriu que, nas audiências públicas, já se 
programem as Assembleias Municipais,  para se ganhar  tempo. A questão de Assembleias 



Municipais  ou  microrregionais  não  é  fechada.  Cada  região  deve  adotar  a  sistemática  que 
melhor  atenda suas particularidades.  Theonas (Jacuí  Centro)  propôs que o calendário  das 
audiências se inicie nos COREDEs com maior número de municípios,  deixando. para o final  
aqueles com menor número. Sérgio Allebrandt (Noroeste Colonial) disse que os COMUDES 
podem realizar as assembleias municipais dentro do calendário previsto, pois um municício não 
depende do outro para programá-las. Nelson informou que ainda não se tem o valor que será  
disponibilizado para o processo, mas, com certeza, se vai utilizar o mesmo modelo adotado nas 
CPs anteriores para distribuição desse recurso entre as regiões. Neste ano, teremos maior 
flexibilidade para indicação de prioridades regionais,  pois  não teremos uma lista  prévia  de 
ações  elegíveis,  como  no  passado.  Cada  COREDE  escolhe  seus  projetos  a  partir  dos 
programas  do  PPA  selecionados  na  Audiência  Pública  e  o  Governo  (SEPLAG)  fará  a 
compatibilização. José Carlos (Alto Jacuí) perguntou como está o conveniamento dos recursos 
para a execução do PPC – Orçamento 2012. Nelson esclareceu que a demora não é só do 
Governo. Alguns COREDEs são muito lentos  para encaminharem as medidas necessárias 
para o processo seguir em frente. Sérgio Cardoso (Metropolitano do Delta do Jacuí) falou sobre 
a metodologia do processo e disse que não pode ser tudo igual entre todas as regiões. Bresolin  
(Serra)  consultou  sobre  a  possibilidade  de  aumentar  o  número  de  projetos  na  Cédula  de 
votação. Pedro Büttenbender observou que o mecanismo segue o mesmo modelo do anterior.  
Mariza (Vale do Rio Pardo) disse que não está vendo muita diferença em relação ao que já se 
fazia. Ressalta que deve haver uma boa relação com o Coordenador Regional do Governo,  
para  se  construir  o  processo  conforme  a  peculiaridade  de  cada  COREDE.  Roselani  (Sul) 
opinou que algumas diretrizes têm que ser comuns a todos. Sérgio Allebrandt defendeu que se 
defina a Comissão Estadual de Coordenação que tem como tarefa primeira transformar estas 
propostas em um regulamento. Se isto vai  ser decreto ou outra forma, depois se vê.  Davi 
lembrou que temos 12 anos de Consulta Popular. Nesse momento, não se quer engessar o 
processo.  A  Comissão  Estadual  deve  ser  composta  por  representantes  da  SEPLAG e  do 
Fórum  dos  COREDEs.  Agora,  pensar  em  integrar  FAMURS,  AGM,  UVERGS  e  outras 
instituições  não  seria  ágil,  pois  o  processo  está  em andamento.  Estas  entidades  poderão 
participar em outro momento e devem, sim, participar. A Comissão deve se debruçar sobre 
estas propostas e elaborar um esboço de regulamento. Nelson observou que o importante é 
que as pessoas enxerguem o processo com uma visão regional. Não temos que ser rígidos em 
relação à indicação de projetos. Roberto (Alto Jacuí) perguntou qual a posição do Governo a  
respeito  do  passivo  das CPs anteriores.  Acredita  que se  não houver  um compromisso do 
Governo com essa questão, muitas pessoas poderão deixar de participar. Leite (Centro Sul) 
disse  não  se  sentir  seguro  em tocar  o  processo  sem a  informação  sobre  o  montante  do 
recurso. Hugo reiterou, mais uma vez, o pedido de que os COREDEs anteriormente citados,  
até o dia 10/06, enviem as suas prioridades para execução do passivo do período 2003 – 2007,  
para  que  a  Comissão  dos  COREDEs  possa  sentar  e  negociar  com  o  Governo.  Davi  
manifestou-se sobre o passivo,  dizendo que o Governo está  encarando de forma clara e 
responsável esta questão e se mobilizando para honrar os compromissos com a sociedade que 
elegeu estas demandas e tem o direito de vê-las executadas. Pedro Büttenbender agradeceu 
à SEPLAG e aos Coordenadores Regionais presentes, salientando a maturidade política da  
elaboração do processo de participação popular e cidadã. Davi concluiu dizendo que o trabalho 
em conjunto tem sido dignificante e apresentou o servidor Paulo Schmidt que vai atuar junto à  
SEPLAG.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador dos trabalhos, Prof. Pedro Büttenbender,  
reforçou o apelo à participação de todos no XIV Encontro Anual dos COREDEs, em Pelotas, e  
deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral, da qual foi lavrada a presente Ata que 
será assinada pelo Presidente e pelo 1º Secretário do COREDES-RS. 


