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             Lista de Presença: anexa

Presidente do COREDES-RS – Hugo Reginaldo Marques Chimenes 
 
Presidentes  de  COREDEs presentes (12):  João Sérgio  Machado (COREDE Campanha), 
Simone M. Bender (COREDE Hortências), Roberto Luís Visoto (COREDE Alto Jacuí), Flávio 
Pauletti  (  COREDE Campos de Cima da Serra),  Ilton Nunes (COREDE Nordeste),  Idioney 
Vieira (COREDE Alto da Serra do Botucaraí), Sergio Allebrandt (COREDE Noroeste Colonial), 
Paulo  Fernandes  (COREDE Rio  da  Várzea),  Maurilio  Tiecker  (COREDE Missões),  Mariza 
Christoff  (COREDE Vale do Rio Pardo),  Vanio Presa (COREDE Metropolitano do Delta  do 
Jacuí), Theonas Baumhardt (COREDE Jacuí-Centro),

COREDEs representados (10):José Antonio Adamoli  (COREDE Serra),  Sérgio de Moraes 
(COREDE Vale do Caí), Álvaro Werlang, (COREDE Centro -Sul), Márcio Kauer (COREDE Vale 
do  Rio  dos  Sinos),  Cíntia  Agostini  (COREDE  Vale  do  Taquari),  Dolores  Turra  (COREDE 
Fronteira Noroeste), Fabiano Marcon (COREDE Vale do Jaguari), Chaiane Gomes ( COREDE 
Produção), Roselani Silva (COREDE Sul), Márcia Faccin (COREDE Médio Alto Uruguai),

COREDEs  ausentes  (06):,  LITORAL  NORTE,  CENTRAL,  NORTE,  FRONTEIRA  OESTE, 
PARANHANA - ENCOSTA DA SERRA, CELEIRO.

.Conselho Consultivo (01): Pedro Bandeira
,

Outros participantes (17): Deputado Ernani Polo, Paulo Telles e Ricardo Kraemer ( SEPLAG), 
Paulo Borges e Nelson Dapper (COREDE Alto da Serra do Botucaraí), Irineu Grings (COREDE 
Hortências), Aline Abreu da Silva (COREDE Jacuí-Centro), Diana Roehrs ( COREDE Vale do 
Rio Pardo),  Cesar  Nery (Fórum dos COREDES),  Jean Pierre Chassot  (COREDE Noroeste 
Colonial), Fernando Bernal (COREDE Jacuí-Centro), Vereadores Celso Lopes,  Roque Feltrin e 
João Carlos Reolon (Câmara dos Vereadores de São Borja), Alfredo Garcia (Pres. COMUDE 
de  São  Jerônimo),  Mauro  Cezar  Rosa  (COREDE Médio  Alto  Uruguai),  Airton  Cossetin 
(COREDE Nordeste),

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. Aprovação da ata anterior:

Presidente  saudou  a  todos  e  pediu  desculpas  pela  ata  de  fevereiro  que  não  foi  possível  
conclui-lá. 



2. Comunicações:

a) O presidente lembrou da importância de quem for  concorrer  a prefeito,  vice prefeito ou 
vereador, que se licencie para evitar problemas com a justiça eleitoral. Foi relembrado que o  
ordenador de despesa deve sair seis meses antes da data do pleito. 
b) O presidente comunicou que os COREDEs Sul e Noroeste Colonial, tiveram eleições. A vice  
presidente do COREDE Sul, Roselani Silva informou que houve mudança em 60% (sessenta 
por  cento)  na  diretoria  que foi  eleita.  O novo presidente do COREDE Sul  é  o prefeito  de  
Canguçu,  Cássio  Mota.  No COREDE Noroeste  Colonial,  o  Sérgio  Allebrandt  informou que 
assumiu  a  presidência  do  COREDE  e  apresentou  Jean  Pierre  que  é  o  novo  Secretário 
Executivo do COREDE Noroeste Colonial.

c) A Simone Bender, comunicou que participou de reunião no Palácio Piratini onde foi assinado 
o  Decreto  para  a  criação  dos  pólos  de  APLs  nas  regiões  Noroeste  Colonial  (APL  Metal-
Mecânico Pós-Colheita), da Produção e Soledade (APL de Pedras, Gemas e Joias) e da Serra 
(APL  Polo  de  Moda,  Metal-Mecânico  Automotivo e  Moveleiro).  Também  ressaltou  que  a 
atuação dos COREDEs que não é somente consulta popular, devemos rever nossa atuação 
para a definição das políticas públicas. Roselani reforçou a fala da Simone e disse que se 
necessita definir o critério justo, mas as coisas já estão acontecendo. É necessário se definir  
para onde está indo os recursos. Idioney reforçou que a região tem um APL de pedras, gemas 
e jóias que estão trabalhando desde de 2006. 

d) O presidente comunicou que o Fórum dos COREDES- RS, recebeu convite para Assinatura 
do Decreto que regulamenta o Conselho Deliberativo Metropolitano no dia 26 de março no 
Palácio Piratini. Ficou definido que o  Álvaro Werlang do Corede Centro - Sul representará o  
Fórum dos Coredes.

3. Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã:

Foi feita a apresentação da proposta do governo sobre o sistema de participação popular pela 
comissão  dos  COREDEs  e  houveram  contrapontos  pelos  presentes  quanto  ao  material 
apresentado, principalmente quanto as propostas de demandas municipais em detrimento das 
propostas   regionais,  no  debate  a  proposta  dos  COREDEs  e  que  deve  ficar  explicito  no 
regimento  interno a nossa proposta.  Depois de um amplo debate ficou definido também o 
seguinte: Os COREDEs não priorizarão o que não foi pago referente ao orçamento de 2011, a  
obrigação é do governo cumprir com o que foi votado pela população; O governo deverá pagar 
as pendências de 2011 e o que consta no orçamento de 2012, até o final do ano no percentual  
de até (80%) oitenta por cento, caso isto não aconteça os COREDEs irão reavaliar  a sua  
participação no processo em 2013; Não iniciar o processo para o orçamento de 2013 sem a 
liberação do custeio para a realização do PPC; Que para o orçamento de 2013 o governo 
disponibilize no mínimo o valor de R$ 200 milhões para o processo da Participação Popular e  
Cidadã. 



4.  Definição  de nova  data  para  realização  do  XV  Encontro  Anual  de  Avaliação  e 
Planejamento dos COREDEs:

Ampos ampla discussão o encontro ficou definido para os dias 25 e 26 de outubro de 2012 na  
cidade de Santo Ângelo, e o encontro dos COMUDEs fica com a data sugestão para março de 
2013.

5. Assuntos Gerais:

a) Presença do Deputado Ernani Polo que trouxe a informação da tramitação da sua Proposta 
Emenda a Constituição (PEC) que trata como prioridade o pagamento do do que foi definido  
pela população no processo de participação popular. 
b) Professor Pedro Bandeira trouxe a informação de que será constituída uma autarquia para 
gerênciar os pedágios, Irineu Grings sugere que para pauta da próxima Assembleia Geral se 
traga o assunto dos pedágios.  Adamoli  leu a Carta Compromisso de Tarso Genro quando 
candidato  sobre  o  assunto,  e  sugeriu  que  o  Fórum dos  COREDES convide  o  ex-Ministro  
Cloraldino Severo para expor o processo e suas fases, com um olhar da sociedade sobre a 
concessão das rodovias. 

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 2° Secretário.
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