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

Presidente do COREDES-RS – Hugo Reginaldo Marques Chimenes 
 
Presidentes de COREDEs presentes (05):)) João Sérgio Machado (COREDE Campanha), 
Simone M. Bender (COREDE Hortências), Pulo Fernandes ( COREDE Rio da Várzea), Flávio 
Pauletti  (  COREDE Campos de Cima da Serra),  Hildebrando Santos  (  COREDE Fronteira 
Oeste),

COREDEs representados (09): Miguel Bresolin (COREDE Serra), Jacob Selbach (COREDE 
Vale do Caí), Álvaro Werlang, (COREDE Centro -Sul), Márcio Kauer (COREDE Vale do Rio dos 
Sinos), José Carlos Corrêa (COREDE Alto Jacuí), Pulo Borges ( COREDE Alto da  Serra do  
Botucaraí), Dolores Turra (COREDE Fronteira Noroeste), Sérgio Allebrant (COREDE Noroeste 
Colonial), Gilberto Pacheco (COREDE Missões).

COREDEs ausentes (14):,  LITORAL NORTE, MÉDIO ALTO URUGUAI, METROPOLITANO 
DO  DELTA  DO  JACUÍ,  CELEIRO,  PARANHANA-ENCOSTA  DA  SERRA,  VALE  DO  RIO 
PARDO, JACUÍ-CENTRO, CENTRAL,  NORDESTE,  NORTE,  PRODUÇÃO,  SUL,  VALE DO 
TAQUARI, VALE DO JAGUARI.

Outros  participantes (05):  Germano  Junges  (Prefeitura  de  Gramado), Ademar  Barcelos 
( COREDE Rio da Várzea),  Jorge Goulart (  Pres. COMUDE de São Borja), Leila Chiden e 
Eliane de Moura Martins (Secretaria do Trabalho do RS)

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

 1 - Apreciação da Ata da Assembléia Geral do dia 12 de janeiro de 2012, a mesma foi 
aprovada sem alteração.

 2 – Comunicações -
a) Hugo recebeu a informação da Secretaria do Trabalho do RS, que existe disponibilidade 
para realização de cursos de qualificação profissional  em diversos municípios do estado e 
alguns não estão querendo executar. A diretora da Secretaria do Trabalho vai participar mais 
tarde da nossa Assembléia Geral, para dar maiores explicações.
b) O presidente comunicou que foi matéria do jornal Correio do Povo do dia 06 de fevereiro de 
2012, uma proposta de regionalizar a comercialização de produtos da agricultura familiar e que 
os 28 COREDEs, receberão a proposta para opinar e sugerirem mudanças. O Documento será 



elaborado pela Emater, SDR e CEASA. Hugo sugere que os COREDEs se antecipem a este 
encaminhamento  criando  uma  comissão,  que  ficou  com  a  seguinte  constituição:  Simone, 
Brezolin, Pauletti e Dolores.
c) A Simone fez relatou do encontro que teve com a presidência da AGERGS e recebeu a  
informação que os COREDEs teriam assento na agência, foi sugerido que entrássemos em 
contato para esclarecer esta situação.
d) O Brezolin citou que participou da reunião do comitê de controle social onde foi discutida a  
questão dos pedágios e o mesmo solicitou que houvesse uma representação do fórum num 
encontro com o governador para levar algumas reivindicações.
e)  O  Hugo  comentou  que  a  UERGS esta  solicitando  a  indicação  dos  representantes  dos 
COREDEs nos conselhos regionais da mesma, já que em muitas regiões os COREDEs  não  
atenderam ao solicitado. A Simone citou que a UERGS em sua região o campus está instalado 
em município sem as mínimas condições e sem logística. O Hugo disse que não é o que tem 
sido relatado no CONSUN e sugeriu que a Simone deve oficiar o fórum para que ele possa 
questionar a reitoria da UERGS sobre as condições relatadas. 
f) Apresentação do Departamento de Trabalho da Secretaria do Trabalho pela Diretora Eliane 
de Moura e Leila Chiden, referente ao PRONATEC, que tem para os municípios gaúchos 68 mil 
vagas de cursos de qualificação que serão  ministrados pelo SENAC e SENAI para famílias 
com rendas de até 3 salários mínimos. Após a explanação foi solicitada apoio dos COREDEs 
para divulgação dos cursos nas regiões e o Departamento do Trabalho repassará o material  
com o número de vagas por município para que os COREDEs façam a divulgação.

3- Avaliação do II Seminário do Sistema de PPC

Após a realização do II Seminário do Sistema de Participação Popular e Cidadã pelo governo 
do Estado, foi criada no âmbito dos COREDEs, uma comissão para que apresentasse a nossa 
avaliação do que foi apresentado e discutido no II Seminário.  O presidente comunicou que dos 
membros da comissão só  estava  presente  o Miguel  Brezolin  e  a informação foi  de que a 
mesma não tinha concluído o seu trabalho. Ficou definido também deveria ser solicitado a 
SEPLAG  (Davi)  o  material  do  seminário  que  foi  realizado  no  mês  de  novembro  de 
2011(COREDES e SEPLAG).

4- XV Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDEs

O  XV  Encontro  Anual  de  Avaliação  e  Planejamento  dos  COREDEs,  esta  marcado  para 
acontecer  nos  dias  15  e  16  de  março  de  2012,  em  Santo  Ângelo.  Gilberto  Pacheco 
representante  do COREDE Missões que será  anfitrião  do encontro,  disse  que houve  uma 
proposta do Sérgio Allebrand para inclusão do tema ODM (Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio) em um painel do Encontro. Também foi levantada a possibilidade de não se ter uma 
grande presença em função de até a presente data ainda não terem sido efetuado os repasses 
dos recursos dos duodécimos em 2012 aos COREDEs.O presidente tem reunião hoje a tarde 
na SEPLAG e cobrará a liberação dos convênios. 



5 - Priorização do Passivo Pactuado, passivo 2011 e Coordenação Estadual do PPC

O presidente trouxe para discussão com os presentes, se as regiões farão a priorização do 
passivo  pactuado dos 37 milhões,  para  2012 ou o  governo  é  quem vai  dizer  onde serão 
aplicados o valor pactuado? Após ampla discussão foi sugerido que o governo diga as regiões,  
dos  37  milhões,  o  montante  que  cada  uma  receberá,  depois  cada  COREDE  faz  a  sua 
priorização. Quanto ao passivo de 2011, na reunião de hoje a tarde vamos verificar este tema 
junto  a  SEPLAG.  Quanto  à  coordenação  do  PPC  (Processo  de  Participação  Cidadã)  os 
COREDEs definiram os seus nomes para o processo de 2012/2013 que são os seguintes: 
Hugo  Chimenes,  Pedro  Buttenbender,  Sérgio  Allebrand,  Roselani  Silva,  Miguel  Bresolin, 
Theonas Baumhardt, Marcio Kauer e Simone Bender.

6 - Assuntos Gerais

a) O Miguel Bresolin sugere que seja realizada uma reunião com os interlocutores da CP para 
melhorar as interfaces das secretarias e outros órgãos, com a SEPLAG e os COREDEs e não 
aconteça de algumas arquivarem projetos devido o desmembramento de secretarias, como 
exemplo. 

b)  Hugo  disse  que  o  Fórum  dos  COREDES  entregou  um  documento  ao  governador  na 
interiorização que aconteceu em Santa Rosa, no dia 30 de janeiro. O documento foi bem aceito  
pelo governador, principalmente quanto o tema referente aos recursos hídricos e também a  
destinação  de  recursos  para  a  pesquisa  na  FAPERGS  no  sentido  de  implementação  no 
combate a seca.

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