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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
Data:  13 de setembro de 2012 
Horário: das 09 às 14 horas 

             Local: Espaço de Convergência, do Fórum Democrático/AL
             Lista de Presença: anexa

Presidente do COREDES-RS – Hugo Reginaldo Marques Chimenes 
 
Presidentes  de  COREDEs  presentes  (11): Hugo  Chimenes  (COREDE  Fronteira Oeste), 
Delmar Backes (COREDE Paranhana- Encosta da Serra),  João Sérgio Machado (COREDE 
Campanha), Mariza Christoff (COREDE Vale do Rio Pardo), Theonas Baumhardt (COREDE 
Jacuí-Centro), Carlos Eugênio Azevedo de Souza (COREDE Celeiro), Clóvis Brum (COREDE 
Vale do Jaguari),  Sérgio Allebrandt(COREDE Noroeste Colonial), Maurílio Tiecker (COREDE 
Missões), Lilian Agraso Alves (COREDE litoral Norte), Idioney Vieira (COREDE Alto da Serra  
do Botucaraí), 

COREDEs representados (08): Roselani Silva (COREDE Sul), José Antonio Adamoli e Miguel 
Bresolin (COREDE Serra), Márcio Kauer (COREDE  Vale do Rio dos Sinos), Taís Brenzink 
(COREDE Rio da Várzea),  Antonio Rogério Espíndola (COREDE Produção),  Dolores Turra 
(COREDE Fronteira Noroeste), Sérgio Cardoso (COREDE Metropolitano do Delta do Jacuí), 
Sergio de Moraes (COREDE Vale do Caí).

COREDEs  ausentes  (09): CENTRAL, MÉDIO  ALTO  URUGUAI, CAMPOS  DE CIMA  DA 
SERRA, NORTE,  VALE  DO  TAQUARI,  ALTO  JACUÍ,  CENTRO-SUL,  HORTÊNCIAS, 
NORDESTE,

.Conselho Consultivo (02): Roselani Silva e Pedro Bandeira

Outros  participantes  (07):  Deputado  Ernani  Pólo  e  André  Petry  (AL),  Sérgio  Musskopf 
(Fórum Democrático/AL), Cesar Néry (Fórum dos COREDES), Antonio dos Santos Severino da 
Costa (Agente Fiscal Seccional CAGE/SEPLAG), Vilmarino Aranda Machado (Agente Fiscal 
Seccional  CAGE/SEPLAG),  Luiz Paulo Freitas Pinto (Contador e Auditor Geral  do Estado),  
Alberto A da Silva (Chefe de Divisão) da CAGE, Antonio Streb, Paulo Telles, Cesar da Cruz. e 
Maria Emília Oliveira ( SEPLAG), Raul Tadeu Bergmann – AEPET/RS (palestrante Pré-Sal), 
Mário Cestari (AEPET/RS), Ivan Chemeris (AJURIS), José Joaquim Marchisio (SOCECOV/RS)

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



1. Apreciação das Atas das Assembleias Gerais dos dias 10/05 e 09/08/2012
A Ata de maio ainda não foi concluída e a Ata de agosto foi aprovada sem ressalvas..

2. Comunicações

a) O presidente  Hugo informou que a escolha dos nomes para  comporem a diretoria  e  o 
Conselho fiscal da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) na assembleia anterior, foi importante 
porque foi solicitado pela SEINFRA a indicação dos nomes dos COREDEs para comporem a 
EGR com prazo de cinco dias. As indicações já foram efetuadas, através de oficio. 

b) O presidente comentou sobre o encaminhamento da votação da PEC 223/11 que prioriza a 
execução dos projetos da Consulta Popular no orçamento do Estado, a votação do projeto já  
foi  adiado duas vezes por não haver número necessário de votos para sua aprovação (33 
votos). Necessitamos agir junto aos deputados, principalmente da base do governo, solicitando 
a   aprovação  da  PEC e  estarmos  mobilizados  e  presentes  na  Assembleia  Legislativa  na 
próxima terça-feira quando o projeto será votado novamente.

c) O Deputado Ernani Polo presente na nossa Assembleia, fez uma fala solicitando que os 
COREDES façam uma ação de mobilização junto aos seus Deputados para que os mesmos 
aprovem a PEC. A imprensa tem dado bastante destaque ao projeto, principalmente porque vai 
disciplinar  e priorizar a execução do que foi votado e incluido no orçamento.

3. Convênios Duodécimos e Consulta Popular (participação da CAGE)

Com a presença dos técnicos da CAGE, Antonio Costa, Vilmarino Machado, Alberto da Silva e 
do Contador Geral do Estado Luis Paulo Freitas Pinto, o Presidente do Fórum dos COREDES-
RS, saudou a presença dos mesmos e relatou que a partir  de 2011 a grande maioria dos  
COREDEs encontrou dificuldades na aprovação das prestações de contas dos convênios de 
Duodécimo (manutenção) e Consulta Popular, já que houve alterações no entendimentos da 
seccional da CAGE, mas que este encontro é importante para solucionarmos as dúvidas e 
construir uma solução aos problemas apresentados. O Contador Geral do Estado Luis Paulo  
Pinto  agradeceu  o  convite  para  participarem  da  Assembleia,  enalteceu  o  trabalho  dos 
COREDES  e  fez  uma  colocação  salientando  o  papel  da  CAGE,  disse  que  é  o  órgão 
responsável por onde passam todos os processos que dizem respeito a convênios, contratos 
de órgãos com o Estado. Antônio Costa que é da seccional da SEPLAG e por onde analisam 
todos os convênios dos COREDEs, salientou que em anos anteriores alguns convênios podem 
não ter sofridos apontamentos em função de ter sido feita por amostragem ou outro critério 
usado pelos auditores. A partir de 2011, com a contratação de mais técnicos a CAGE entendeu  
de seguir as orientações internas e a legislação vigente nas análises dos convênios. Disse 
também que as análises se baseiam principalmente no objeto do convênio e no plano de 
trabalho. Outro critério são os princípios que regem as despesas públicas e os seus impactos 
como economicidade, interesse público. Vilmarino Machado também reforçou as mudanças de 
orientação e foi  verificado que havia vários problemas, que os atrasos das assinaturas dos 
convênios  deve  ser  solucionados  junto  a  SEPLAG,  a  CAGE  não  interfere  nestes 
procedimentos.  Após  as  considerações  iniciais  dos  técnicos  da  CAGE,  foi  realizada 



manifestação dos coredianos presentes. A professora Mariza Christoff do COREDE Vale do 
Rio Pardo, falou que não concorda que seja apontada por contratar veiculo para se deslocar à  
Porto Alegre em vez de ir de ônibus. Caso tenha que fazer isto o custo será maior, pois terá  
que  ir  um dia  antes,  devido  os  horários  de  ônibus  não  serem compatíveis.  Também não 
concorda  com  o  apontamento  referente  a  assinatura  de  jornal,  já  que  um  Conselho  de 
Desenvolvimento que não sabe e acompanha o que acontece na sua região e Estado, o seu 
trabalho será nulo. O Chefe da Divisão da CAGE, Alberto da Silva respondeu que a partir do 
ano passado com a divulgação de todos os dados dos convênios no saite transparência é  
importante que seja claro para o cidadão que não conhece o processo, ao visualizar consiga  
entender. José Adamoli do COREDE Serra, citou que dos 28 COREDEs, 22 tiveram problemas 
nas suas prestações de contas, então algo deve estar errado, e disse que os COREDES são 
fiscalizadores  do  Governo  e  que  também querem ter  o  respaldo  para  suas  ações.  Pedro  
Bandeira do Conselho Consultivo do Fórum dos COREDES-RS, sugeriu que se criasse um 
formulário  que  anexasse  as  notas  para  a  sua  justificativa.  Antonio  Rogério  Espíndola  do 
COREDE  Produção,  disse  que  parecia  que  ao  se  solicitar  informações  elas  vinham 
desencontradas  dando  a  impressão  de  que  não  conversavam  entre  si.  Roselani  Silva  do 
COREDE Sul, disse que muitas vezes as pessoas que cuidam destas questões não tem o 
conhecimento contábil,  também pela alternância das diretorias ocorrem desencontros e que 
houve  uma  ruptura  de  procedimentos  pelas  partes.  Também  citou  as  dificuldades  de 
deslocamentos dentro de suas regiões, com linhas de ônibus tendo horários  as vezes uma vez  
ao dia, os planos de trabalhos devem ser mais flexíveis pois as liberações dos recursos são 
muito tarde e muitas vezes  já exauriram na proposta inicial então podendo ser revisto o plano  
de trabalho por conta destes atrasos. Sérgio Allebrand do COREDE Noroeste Colonial, disse 
que muitos poucos trabalham pelo interesse público, como os que se dedicam ao trabalho nos 
COREDEs. Sugere que se unifique os convênios já que o funcionamento dos COREDES e a 
Consulta Popular são executados pelo mesmo órgão. Miguel Bresolin do COREDE Serra, disse 
que o processo é muito maior do que se pode imaginar e que o próprio Governo criou cargos 
de  coordenação  regional  para  participar  junto  do  processo,  gerando  gasto,  mas  para 
acompanhar os processos que acontecem na região. Márcio Kauer do COREDE Vale do Rio  
dos Sinos, citou a questão dos vale-alimentação, coisa que vinha utilizando desde 2007 para 
pagar despesas com alimentação dos mesários e escrutinadores da Consulta Popular como 
forma de contribuir para aqueles voluntários, bem como a prestação de contas com o contador  
que não se limita ao fato em si, mas também aos outros compromissos legais que um CNPJ 
exige, também citou que se anexa o calendário de atividades do COREDE e não entende 
porque justificar cada nota pois todas as despesas estão ligadas ao calendário de eventos. 
Lilian  Agraso  do  COREDE Litoral  Norte,  também reforçou  os  gastos  com o  contador  e  a 
manutenção de funcionamento do COREDE. Clóvis Brum do COREDE Vale do Jaguari, disse 
que não gasta mais de R$ 200,00 para manter o contador e uma secretária para fazer os 
contatos  com as  prefeituras  e  a  prestação  de  contas  que  deve  ser  séria.  Dolores  Turra,  
salientou  que  quem  segura  o  plano  de  fundo  para  o  Desenvolvimento  Regional  são  os 
COREDES  e  é  importante  que  os  recursos  sejam  repassados  com  mais  antecedência  e 
reforçou a importância do contador para resolver os casos contábeis dos COREDEs. Pedro 
Bandeira do Conselho Consultivo do Fórum dos COREDES-RS, salientou que o que o Governo 



paga para os COREDES é infinitamente inferior  ao que paga aos cargos de coordenação. 
Hugo Chimenes presidente do Fórum dos COREDES-RS, lembrou que os convênios anteriores 
podiam transcender para outros anos e agora se estipulou prazos para os convênios, com isto 
geram esta dificuldade de continuidade, pois os COREDEs trabalham 12 meses e com atraso 
nas publicações ficamos sempre com despesas em aberto.  Alberto da Silva,  disse que os 
dirigentes  coredianos  ficaram  ofendidos  com  os  pedidos  de  informação,  o  que  para 
eles(CAGE) é sua prática. Disse que a discussão é saudável e que se possa fazer uma cartilha 
e se marcar uma reunião e avaliar cada caso juntamente com a SEPLAG e os COREDES. 
Salientou também que é passível de se abrir um processo para apresentar os gastos feitos 
anteriormente a assinatura do convênio que pode sim ser analisado. Antônio Costa, reforçou 
que se pode fazer convênios permanentes. Vilmarino Machado disse que não entende porque 
o trabalho dos COREDES é gratuito e ouviu toda as reclamações mas quem deveria estar aqui 
para  ouvir  elas  era  o  Secretário  de  Planejamento  do  RS.  Antonio  Streb representante  da 
SEPLAG disse que os convênios são por quatro anos e que os COREDEs podem apresentar 
os planos de trabalho para agilizar e solicitar que os Termos Aditivos sejam assinados ainda  
em janeiro. Vilmarino Machado perguntou sobre a relação dos COREDEs e os Coordenadores 
Regionais, foi informado que na grande maioria dos COREDEs não tem problemas mas existe 
algumas resistências em algumas regiões. Maria Emília Oliveira da SEPLAG disse que alguns 
processos já foram analisados e que devem acontecer uma reunião com a SEPLAG, CAGE e 
os COREDES envolvidos. Ficou definido que a reunião acontecerá hoje às 15h na SEPLAG,  
com os sete COREDES, que tem problemas em suas prestações de contas dos duodécimos de 
2011.

4. Pré sal

O engenheiro Raul Bergman aposentado da Petrobras e Coordenador do Fórum Gaúcho do 
Pré-Sal fez uma apresentação à convite do Fórum dos COREDES do RS, que teve como tema 
Pré-Sal  a  última  chance  para  redenção  do  povo  brasileiro.”Durante  quarenta  minutos  ele 
discorreu sobre a importância da descoberta do Pré-Sal,  um delas é a sustentabilidade do 
desenvolvimento e também os brasileiros poderem participar na solução sustentada da divisão 
equânime dos royalties.  Solicitou ajuda das regiões coredianas, no sentido de pressionar o 
Congresso Nacional para que o mesmo vote o projeto de distribuição dos royalties ainda este 
ano.     

5. Escolas de Conselhos do Rio Grande do Sul

Devido  ao  adiantado  da  hora,  e  por  sugestão  do  professor  Delmar  Backes,  o  tema  será 
discutido na próxima assembleia do COREDES-RS.

6. XV Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES

Foram sugeridas algumas alterações na programação pelos presentes, e após o presidente 
solicitou que as regiões se mobilizem para participar em Santo Ángelo nos dias 25 e 26 de 



outubro do XV Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES. O convite e a 
programação serão enviados em breve. 

7. Conferência Estadual sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional

A  Roselani  Silva  representante  dos  COREDES  na  comissão  que  está  organizando  a 
Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional, informou que a meta é que as regiões 
mobilizem as suas entidades para a participarem da conferência, embora o período seja de 
eleições nos municípios. Também foi discutido a apresentação de alguns nomes de coredianos 
para  delegados  à  Conferência  Nacional  que  são  os  seguintes:  Roselani  Silva,  Sérgio 
Allebrandt, Hugo Chimenes, Pedro Buttenbender, Cintia Agostini e Roberto Luís Visoto. 

8. Assuntos Gerais

Foi  chamada atenção dos presentes,  que a peça orçamentária  para  o ano de 2013,  será 
entregue na Assembléia Legislativa nos próximos dias, e todas as regiões deverão analisar se 
os projetos votados em suas regiões estão incluídos, inclusive os projetos estratégicos, pois até 
agora não temos conhecimento.     

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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