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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
Data: 12 de janeiro de 2012 
Horário: das 09 às 13 horas 

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

Presidente do COREDES-RS – Hugo Reginaldo Marques Chimenes 
 
Presidentes de COREDEs presentes (14):)  João Sérgio  Machado (COREDE Campanha), 
Pedro Luís Büttenbender (COREDE Fronteira Noroeste), Selmira Fehrenbach (COREDE Sul), 
Flávio Pauletti (COREDE Campos de Cima da Serra), Eduardo Finamore (COREDE Produção), 
Idioney Vieira  (COREDE Botucaraí), Theonas Baumhardt (COREDE Jacuí – Centro), Vanio 
Presa (COREDE Metropolitano do Delta do Jacuí), Ilton Nunes (COREDE Nordeste), Roberto 
Visoto (COREDE Alto Jacuí),  Clóvis Brum (COREDE Vale do Jaguari),  Hildebrando Santos 
(COREDE Fronteira Oeste), Luiz Cezar de Oliveira  Leite (COREDE Centro Sul), Mário Benfica 
(COREDE Litoral Norte)

COREDEs  representados  (10): Gilberto  Pacheco  (COREDE  Missões),  Miguel  Bresolin 
(COREDE Serra),  Cíntia  Agostini  (COREDE Vale  do  Taquari),  Sérgio  de  Moraes  e  Jacob 
Selbach (COREDE Vale do Caí),  Álvaro  Werlang e  Alfredo Garcia  (COREDE Centro Sul),  
Márcio Kauer (COREDE Vale do Rio dos Sinos), Guilherme Lohmann (COREDE Hortências), 
Paulo Von Mengden (COREDE Paranhana – Encosta da Serra), Suzan Egervarth (COREDE 
Celeiro), Ademar Barcelos (COREDE Rio da Várzea) 

COREDEs ausentes (04):  CENTRAL, NOROESTE COLONIAL,  MÉDIO ALTO URUGUAI e 
NORTE

.Conselho Consultivo (01): Roselani Silva

Outros participantes (13):  Deputado Ernani Polo e seu assessor André Petry,  Paulo Borges 
(COREDE Botucaraí), Cesar Néry (Fórum dos COREDES RS), Avelino Rodrigues (COREDE 
Litoral  Norte),  Sérgio  Cardoso  (COREDE Metropolitano  do  Delta  do  Jacuí),  Davi  Schmidt, 
Fabiani Stasinski, Paulo Telles, Adalberto Fontoura Jr., Antonio Carlos Streb, Maria da Glória  
Kopp e Jorge Machado (SEPLAG)

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 08 de dezembro de 2011.



 A Cintia Agostini propôs alterações na ata, no sobrenome do Daniel, da Bacia Hidrográfica 
Taquari Antas o correto é Schmitz, e onde fala em que são organismos de governo o correto é  
organismos de estado, feitas as alterações, foi colocada em votação, e a mesma foi aprovada.

2. Comunicações

a) O presidente comunicou que no dia 27/12/2011 foi publicado no diário oficial o Decreto nº.  
48.730 do Governo do Estado onde disciplina o repasse do custeio aos COREDES, que será 
em duas parcelas semestrais. 
b) O Presidente comunicou que foi questionado pelo reitor da UERGS a não indicação por 
alguns  dos  COREDEs  dos  representantes  para  os  Conselhos  Consultivos  Regionais  da 
mesma. A não indicação dos nossos representantes faz com que deixemos de estar discutindo 
as  questões  da  UERGS e  apresentando  as  nossas  propostas  nas  regiões.  Ficou  definido 
solicitar a reitoria da UERGS, quais as regiões que ainda não indicaram os representantes.     
c) O Professor Paulo Frizzo, membro do Conselho Consultivo do COREDES-RS, enviou e-mail  
ao Hugo comentando que está se recuperando de cirurgia e desejando a todos um bom ano de 
trabalho. 
d) O Órgão Gestor de Política de Educação Ambiental comunica que no dia 12.01.12, às 14 
horas,  acontecerá  reunião  ordinária  e  o  COREDES-RS  esta  sem  representantes,  após 
discussão ficou definido que as nossas representantes são, Cintia Agostini, titular e Roselani  
Silva, suplente. 
e) O Presidente comunicou que o COREDE Nordeste realizou eleição e foi eleito presidente  
Ilton  Nunes  e  no  COREDE Paranhana  houve  reeleição  da  atual  Diretoria,  que  tem como 
presidente Delmar Backes. 
f) A Roselani Silva relata que em contato com a pesquisadora Derli Teixeira ficou constatado 
que muitos COREDEs não têm as comissões setoriais o que causou uma certa estranheza, 
pois consta na legislação dos COREDEs e não está sendo cumprido. Lembra que devemos 
trabalhar um pouco mais na qualificação dos representantes e ampliar o leque de participantes 
e não ficarmos apenas dependentes dos COMUDES. 
g)  A presidente do COREDE SUL Selmira Fehrenbach informou que a próxima eleição do 
COREDE Sul já tem chapa inscrita, sendo o candidato a Presidente o prefeito de Canguçu e a 
Roselani Silva candidata a Vice presidente. Também agradeceu a todos por esta convivência. 
h) A FAPERGS convidou o COREDES-RS, para compor o Comitê Especial de Avaliação de 
Projetos dos Procoredes no dia 10 de janeiro de 2012. O nosso representante foi o professor 
Pedro  Buttenbender,  que  fez  um  breve  relato  da  sua  participação,  “sobre  o  edital  da 
FAPERGS, salientou que nem sempre as regiões tem se programado e criado projetos de sua 
área necessárias ficando as entidades propondo projetos muitas vezes desconexos com as 
necessidades  regionais.  Relatou  que  alguns  técnicos  da  FAPERGS  resistem  quanto  à 
destinação  de  recursos  para  a  Consulta  Popular.  Através  do  Programa  PROCOREDES, 
anualmente são disponibilizados recursos para a pesquisa nas regiões conforme prioridades 
definidas pela Votação da Consulta Popular. Foram disponibilizados R$ 460.000,00, através do 
Edital 12/2011 da FAPERGS, conforme votação em 2010, para orçamento de 2011.”

3. Participação da SEPLAG



O Presidente relatou que no dia 28 de dezembro de 2011, juntamente com o Sérgio Cardoso 
participou de reunião na SEPLAG sobre as questões da prestação de contas dos COREDEs 
junto a CAGE, e fruto desta reunião convidou a direção da SEPLAG para que participassem da 
nossa assembléia neste mês. Convidou para comporem a mesa dos trabalhos o Secretário 
Adjunto  Davi Schmidt,  e  a  diretora  Administrativa  Fabiani  Stasinski  da  SEPLAG.   O  Davi 
saudou os presentes.  Comunicou que o Fórum dos COREDES foi convidado para participar do 
Fórum Social Temático que acontecerá de 24 a 29 de janeiro próximo em Porto Alegre para 
fazer o seu relato, de suas experiências de participação. Sobre o Fórum Social Temático tem 
uma pagina na Internet e também haverá um quiosque na Casa de Cultura Mário Quintana 
onde os COREDES poderão  colocar seu materiais durante o Fórum. Reforçou a parceria com 
os COREDEs e apresentou o calendário anual, (agenda estrutural provisória do governo, para 
o ano de 2012). Sugeriu que em 10 dias sejam feitas sugestões para alterações do calendário. 
Sobre a prestação de contas relatou sobre as dificuldades do primeiro ano e salientou que a  
equipe técnica que está na SEPLAG foi indicada pela CAGE e não tem qualquer ingerência da 
SEPLAG nos seus apontamentos. Passou a palavra para a Fabiani Stasinski, para dar maiores 
esclarecimentos.  Ela  Informou que dos 28 COREDES,  apenas 04 tiveram suas contas  da 
Consulta  Popular  aprovadas.  O  parecer  com  problemas  é  os  que  o  TCE  irá  analisar  os 
apontamentos. Fez uma proposta de que se devolvesse o processo aos COREDES para que 
dessem uma nova analisada e melhorassem as justificativas antes que a CAGE emitisse seu 
parecer final, sob pena de não se poder mais recorrer. Hugo alertou que deve haver rapidez na 
devolução  sob  pena  de  prejudicar  a  assinatura  do  convênio  dos  duodécimos.  A  Cintia 
questionou sobre as questões de justificativa  que deveriam ser  mais claros  os  problemas, 
porque devolver por devolver ficará no mesmo. Mário Benfica informou que a contratação de  
contador e divulgadores e demais ações programadas dentro do plano de trabalho não foram 
aceitas. Hildebrando disse que discordava do Davi,  pois o Estado atrasou no repasse e as 
Assembléias já estavam acontecendo em sua região e como voltar à anterioridade das notas já  
emitidas. Faltou critério para definir o que vale ou não vale então que haja uma cartilha que 
defina  os  critérios.  Reforçou  a  questão  de  o  Estado  ser  parceiro  em todas  as  instâncias. 
Selmira também reforçou a questão do atraso do repasse e foi apontado que não poderia ser  
utilizado antes. Pastor Leite informou que foi reeleito pela 10 vez no COREDE Centro - Sul. 
Reforçou os comentários do Hildebrando e da Selmira e que também foi assinado com atraso o  
repasse e que cometeu a honestidade de colocar no corpo da nota a data de quando o serviço 
foi efetuado. Suzan Egervarth reforçou a necessidade de saber como os outros COREDES 
foram aprovados. Hugo informou os COREDEs que tiveram suas prestações de contas sem 
ressalvas foram: Noroeste Colonial, Paranhana, Consinos e Hortências. Roselani salientou que 
é importante a Cartilha e que as orientações sejam então, mais claras. Pedro Buttenbender diz  
que estas questões são formas de se desqualificar e desmotivar a participação dos COREDES 
no processo.  Houve alteração das regras e propõe três propostas:  Os convênios de 2011 
assinados  se  construam  um  encaminhamento  pactuado  com  o  apoio  dos  COREDES  e 
SEPLAG. Os novos convênios sejam aditivos do duodécimo e acompanhados de manual do 
que pode e não pode ser executado e Acelerar a assinatura dos novos convênios. Sérgio  
Moraes diz que o Estado pode nos ajudar. Paulo Von Mengden diz que não se fez nada de  
diferente e para sua surpresa esta tudo diferente. Davi  Schmidt vê que não há por parte do 
governo nem uma intenção de acabar ou boicotar os COREDEs. Quanto ao manual ou Cartilha  
é possível de se construir. Também propõe de se criar uma comissão para tratar com a CAGE 
sobre a melhor forma de se equacionar os problemas apontados nas prestações de contas.  
Não tem ainda uma posição sobre os passivos e que este tema ainda é motivo de discussão no  
Governo. 



Fabiani  Stasinski salientou que não houve alteração da Legislação. Explicitou o que consta no 
corpo do convênio e reforçou que as justificativas devem ser  bem embasadas.  Paulo Von 
Mengden  propõe  a  comissão  de  no  máximo  três  pessoas  e  com  a  maior  brevidade.  Os 
presentes  indicaram  os  seguintes  coredianos  para  discutir  com  a  SEPLAG  e  a  CAGE 
Comissão: Paulo Von Mengden, Pedro Buttenbender e Miguel Bresolin, tendo a Cintia Agostini 
como  suplente.  O  Davi  diz  que  não  deve  ser  esquecido  que  as  justificativas  devem  ser  
apresentadas  de  qualquer  forma  que  se  faça  este  esforço  em  função  dos  prazos  e  da 
solicitação da CAGE, independente da criação da comissão. O Davi agradeceu a oportunidade 
e salientou que possamos com diálogo melhorar a nossa interlocução. A Roselani aproveitou 
para pedir ao Davi Schmidt que qualquer alteração no que foi decidido na Consulta devem 
seguir um rito desde o município até a SEPLAG, para evitar que “alguns” mudem demandas 
que a população decidiu, primeiro discutam com o COMUDE, passe para o COREDE e depois  
encaminhem a SEPLAG. Marcio relatou que foi feito oficio ao secretario João Motta relatando o  
desvio de veiculo que era de Canoas que foi  para Novo Hamburgo e que a Secretaria de  
Segurança ligou informando que será disponibilizado recurso para aquisição deste veículo e 
respeitando com isso o que a população decidiu na Consulta Popular. Também participaram da 
assembléia  os  técnicos  da  SEPLAG,  Paulo  Telles,  Adalberto  Fontoura  Jr.,  Antonio  Carlos 
Streb, Maria da Glória Kopp e Jorge Machado.

4. XV encontro anual de avaliação e planejamento dos COREDEs

O Gilberto Pacheco do COREDE Missões, apresentou o folder para divulgação do Encontro 
dos COREDES e um pré-programa. Falou que a abertura oficial do Encontro seria pela manhã 
do segundo dia. O Nunes lembrou que a data pode ser problema em termos de participação  
em função do atraso das assinaturas do duodécimo. Ficou definido que será enviado a todos o 
programa para avaliação e as sugestões deverão ser enviadas até a próxima quinta feira dia 19  
de janeiro.

5. Representação dos COREDES nos fóruns estaduais

Ficou definido que serão encaminhadas as várias representações para as manifestações de 
quem quer participar nas várias comissões em que o COREDES-RS tem acento.

6. Assuntos Gerais

a)  Presença  do  Deputado  Estadual  Ernani  Polo  que  apresentou  uma  PEC  (Proposta  de 
Emenda à Constituição), em tramitação na Assembleia Legislativa, e solicitou aos coredianos 
que busquem o apoio dos deputados de suas regiões para aprovação da matéria.  A PEC 
nº223/2011 inclui o parágrafo 13 ao artigo 149 da Constituição Estadual. A redação do novo 
parágrafo  determina  que  as  demandas  oriundas  da  Consulta  Popular  tenham  execução 
preferencial perante os demais projetos e ações previstas no orçamento do Estado. Colocou-se 
à disposição de todos e que deve continuar o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo ex 
Deputado Chicão Gorski. 



b) Pedro Buttenbender reportou sobre a questão da seca e que as 120 cisternas preventivas  
contra a seca  não  aconteceram  até  o  momento  e os agricultores contrataram financiamento 

contando com as cisternas e as mesmas não foram entregues. Sugeriu que fizéssemos um 
documento em conjunto, para encaminhar ao governador Tarso Genro, o Sergio Cardoso disse 
que o Rio Grande do Sul não tem um plano de gestão das águas e estará sendo encaminhado 
a Assembleia Legislativa um Projeto de lei regulamentando esta questão, juntamente com os 
Comitês de Bacias. 

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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