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

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

             Local: Sala Salzano Vieira da Cunha
             Lista de Presença: anexa

Presidente do COREDES-RS – Hugo Reginaldo Marques Chimenes 
 
Presidentes  de  COREDEs  presentes  (14): Hugo  Chimenes  (COREDE  Fronteira Oeste), 
PedroLuís  Büttenbender  (COREDE  Fronteira  Noroeste),  João  Sérgio  Machado  (COREDE 
Campanha),  Simone M. Bender (COREDE Hortências),  Roberto Luís Visoto (COREDE Alto 
Jacuí), Ilton Nunes (COREDE Nordeste), Idioney Vieira (COREDE Alto da Serra do Botucaraí), 
Maurilio Tiecker (COREDE Missões), Mariza Christoff (COREDE Vale do Rio Pardo), Theonas 
Baumhardt  (COREDE Jacuí-Centro),  Lilian  Agraso  Alves  (COREDE Litoral  Norte),  Antonio 
Carlos  Jordão  (COREDE  Central),  Eduardo  Finamore  (COREDE  Produção),  Clóvis  Brum 
(COREDE Vale do Jaguari),

COREDEs representados (06): Roselani Silva (COREDE Sul), José Antonio Adamoli e Miguel 
Bresolin(COREDE  Serra),  Sérgio  de  Moraes  (COREDE  Vale  do  Caí),  Álvaro  Werlang, 
(COREDE Centro -Sul),  Jean Pierre Chassot (COREDE Noroeste Colonial),  Sérgio Cardoso 
(COREDE Metropolitano do Delta do Jacuí),

COREDEs ausentes (08):  MÉDIO ALTO URUGUAI, NORTE, PARANHANA - ENCOSTA DA 
SERRA,  CELEIRO,  VALE DO RIO DOS SINOS,  VALE DO TAQUARI,  RIO  DA VÁRZEA, 
CAMPOS DE CIMA DA SERRA

.Conselho Consultivo (01): Roselani Silva
,

Outros participantes (09): Sergio Musskopf ( Diretor do Fórum Democrático/AL), Irineu Grings 
(COREDE  Hortências),  Aline  Abreu  da  Silva  (COREDE  Jacuí-Centro),  Diana  Roehrs 
(  COREDE Vale do Rio Pardo),  Cesar Nery (Fórum dos COREDES), Delmar Sittoni  (ONG 
ISCA),  Bruno  Nonnemacher  (COREDE  Fronteira  Noroeste),  José  Carlos  Severo  Corrêa 
(COREDE Alto Jacuí), Fabiano Marcon (COREDE Vale do Jaguari),

Abertura dos trabalhos – O Presidente, Hugo Chimenes, saudou os presentes, deu-lhes as 
boas vindas, declarou abertos os trabalhos  e convidou a Diana Roehrs para secretariar os 
trabalhos. Passando ao primeiro item da pauta. 

1. Apreciação das atas das assembleias gerais dos dias 22 de março de 2012, 10 de maio 
de 2012 e 13 de junho de 2012.  
    Aprovada a ata do dia 13.06.12.
    As demais serão apreciadas na próxima assembléia.



2. Comunicações. 

a)  O presidente Hugo saudou a presença e comunicou a posse do novo Diretor do Fórum 
Democrático de Desenvolvimento Regional, o advogado Sérgio Sady Musskopf, ocorrido no dia 
11  de  julho.  Em seu  pronunciamento,  Sérgio  disse  que  pretende  somar  forças  junto  aos 
COREDEs e a sociedade civil organizada e realizar um trabalho consistente num curto espaço 
de tempo. O Diretor disse que o convite  para assumir esse cargo partiu do Presidente da 
Assembleia Legislativa, Deputado Alexandre Postal. 

b) Presente em nossa assembléia a Lilian Agraso Alves, que foi eleita presidenta do COREDE 
Litoral Norte, ela  tem vinculação com a UNISC de Capão da Canoa, desejamos sucesso e um 
belo trabalho em prol da causa corediana. 

c) A vice-presidente do Fórum dos COREDES, professora Simone Manfredini Bender disse que 
foi  solicitado ao Fórum a indicação de um titular  e um suplente para compor a Escola de  
Conselhos, que consiste num convênio entre a Faccat e o Governo Federal para capacitar 
Conselhos Tutelar e de Direito das Crianças e Adolescentes de todo do Estado do Rio Grande  
do Sul, os nomes que foram indicados é o de Simone Manfredini Bender, titular e de Marcio  
Kauer, suplente. 

d) A Roselani Sodré da Silva, do COREDE Sul, que representa os COREDEs na comissão da 
Conferência  Estadual,  fez  um  relato  sobre  a  primeira  Conferência  Nacional  de 
Desenvolvimento Regional que acontecerá nos Estados de 01 de agosto a 30 de setembro. As 
macrorregionais de 17 de outubro a 15 de novembro e a Conferência Nacional de 12 à 14 de 
dezembro de dois mil e doze, em Brasília.  Por sugestão do presidente do COREDE Fronteira 
Noroeste, professor Pedro Luís Büttenbender,  foi constituída uma comissão para trabalhar o 
documento dos COREDEs para a Conferência Estadual  de Desenvolvimento Regional  que 
acontecerá no RS no mês de setembro/12, com os seguintes nomes: Roselani Silva, Cintia 
Agostini, Pedro Bandeira, Pedro Buttenbender, Theonas Baumhardt, Mariza Christoff, Sergio 
Allebrandt, Simone Bender, Ilton Nunes, Antonio Carlos Jordão.

3. Avaliação do Processo de Participação Popular e Cidadã. 

O presidente Hugo e vários dos presentes criticaram a celeuma na liberação dos recursos entre 
a SEPLAG, Casa Civil e a CAGE. Manifestaram descontentamento com a atitude tomada pela 
SEPLAG em unilateralmente, sem o aval do Fórum dos COREDES, decidir pela votação na 
internet em dois dias, ao invés de um dia, deixando claro que tratava-se de um jogo de cartas 
marcadas, já que os COREDEs já tinham sido consultados anteriormente e a posição foi da 
manutenção  do  artigo  oitavo,  parágrafo  primeiro  do  regimento  interno  do  Processo  de 
Participação Popular e Cidadã, que diz “A votação será realizada em data única para todo o  
Estado, através de voto secreto em urna ou mediante meio eletrônico, estando habilitados a 
votar  apenas  os  eleitores  com  domicílio  eleitoral  na  região  geográfica  do  Corede 
correspondente”. Se credita  à  baixa votação  no Estado  em  função do  não  cumprimento  do
 passivo,  que até o momento soma R$ 342 milhões de reais.  Além disso,  foi  consenso à  
ausência dos órgãos regionais de governo no processo, o não cumprimento do regimento e  



com  relação  a  diretrizes  foram  apresentados  diferentes  documentos  como  balizadores. 
Percebeu-se um autoritarismo por parte dos órgãos de governo, desconheciam totalmente o 
Regimento, interferiram no processo e ao final desapareceram.  Roselani Sodré da Silva, do 
Corede Sul, frisou que os quatro coordenadores regionais não fizeram absolutamente nada no 
processo. O professor Pedro Luís Büttenbender disse que a queda na votação se deve a vários  
motivos. A unidade dos COREDEs se dá pela pluralidade e a fragilidade está justamente no 
fato de que em muitos deles a única bandeira é a Consulta Popular, ou seja, a votação de  
prioridades, fato que os desempodera.  Pelo COREDE Serra,  Miguel  Bresolin  disse que as 
diretrizes precisam se ajustar melhor a realidade das regiões, pois a Consulta Popular não 
pode suprir as demandas que são do Governo. Já Eduardo Belisário Finamore, do COREDE 
Produção,  disse  que é  visível  a  tentativa  do Governo  do  Estado  de retomar  o  orçamento 
participativo e perceptível a tática do PT, de aproximar, desmobilizar e ocupar os COREDEs.  
Considera um absurdo ter recebido o pagamento do duodécimo em junho e não iria usar do 
seu  dinheiro  para  participar  das  reuniões.  Considera  periférico  o  conhecimento  dos 
coordenadores regionais e sem capacidade técnica. Acredita que para um melhor desempenho 
no  processo,  a  Comissão  Regional  tenha  que  ser  formada  por  membros  do  COREDE.  A 
presidente do COREDE Vale do Rio Pardo,  Mariza Terezinha da Motta  Christoff  relatou a 
dificuldade no trabalho com o coordenador regional, o fato desse ano não ter sido entregue 
nenhum material de divulgação como cartazes, folderes e panfletos e também a demora na 
publicação da súmula da Consulta Popular no Diário Oficial do Estado, uma vez que muitas 
despesas já haviam sido feitas e ficaram sem cobertura. 

4. Projeto emenda constitucional (PEC) nº 223/2011, que inclui o parágrafo 13º do artigo 
149 da Constituição Estadual. 
O presente projeto tem como finalidade exigir a priorização por parte do governo da execução 
do  que  for  definido  pela  participação  popular.  Ficou  definido  que  será  construído  um 
documento  com  o  apoio  da  FAMURS  e  UVERGS,  para  depois  entregar  aos  deputados 
estaduais solicitando aprovação da PEC.

5. Propostas dos COREDEs para o Municipalismo e as eleições do 2º semestre.
O professor Pedro Büttenbender ficou de escrever o documento para ser socializado entre os 
coredianos e ser usado nos municípios das regiões de cada COREDE.

6. XV Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDEs. 
As  regiões  coredianas  deverão  enviar  até  o  dia  07  de  agosto  de  2012  as  contribuições 
para temário  do  XV  Encontro  Anual  de  Avaliação  e  Planejamento  dos  COREDES  que 
acontecerá dias 25 e 26 de outubro de 2012 em Santo Ângelo, de posse das contribuições, na 
próxima assembleia aprovaremos o temário. 

7. Assuntos Gerais.



O presidente chamou atenção dos presentes, que são vinte e oito COREDEs no RS, e vinte  
Pólos Tecnológicos, com isto temos algumas regiões que ainda não foram contempladas com 
os pólos, com isto deixando de trabalhar o desenvolvimento de projetos e pesquisas e também 
de estar alavancando recursos para as regiões que ainda não estão contempladas.  Vamos 
buscar junto a Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (SCIT) quais as 
regiões que ainda não estão contempladas com pólos. 

O  José  Antonio  Adamoli  solicitou  apoio  e  participação  dos  coredianos,  nas  reuniões  e 
audiências referentes os temas que foram escolhidos pelo Fórum Democrático da Assembleia 
Legislativa.  Na  comissão  dos  pedágios,  a  participação  tem  sido  pequena  e  a  comissão 
trabalhou junto com a subcomissão que tem na presidência o deputado Gilmar Sossela e trata 
do mesmo tema.  

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos, e, para constar,  
lavrei  a  presente  Ata  que  será  assinada pelo  Presidente  e  por  mim, Diana Filipina  Anton 
Roehrs, como Secretária designada. Porto Alegre, 12 de julho de 2012. 
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