


XIX ENCONTRO ANUAL DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS COREDES
I SIMPÓSIO DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CARTA DE CRUZ ALTA
Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento do 

Estado do Rio Grande do Sul, espaços de articulação 
política, integração e desenvolvimento de suas regiões, 
reunidos em Cruz Alta nos dias 16 e 17 de novembro de 
2016, analisaram cases de sucesso para o desenvolvimento 
de diferentes regiões do estado, discutiram aspectos 
relativos ao andamento do Planejamento Estratégico em 
execução pelos COREDES, avaliaram  estratégias e 
resultados da atuação tanto de cada um quanto do Fórum 
dos COREDES e, ao final, reafirmaram compromissos e 
fizeram proposições cuja efetivação contribuirá para o 
alcance dos objetivos dos COREDES. Entendidos como 
instrumento importante para que políticas públicas voltadas 
à integração e desenvolvimento regional tenham eficácia.

Relembrando que esses encontros são práticas anuais 
que representam o viés da gestão descentralizada, tendo em 
vista a rotatividade dos COREDES que realizam o encontro e 
a metodologia adotada no processo de avaliação. Durante o 
evento fortalecem-se os laços de parceria entre os 
coredianos num clima em que prevalecem tanto discussões 
teóricas quanto apontamentos de rumos e diretrizes de ação 
para o próprio Fórum.

Embora repita-se em todas as cartas   dos encontros 
anuais, cabe citar que os objetivos dos COREDES são: a 
promoção do desenvolvimento regional harmônico e 
sustentável; a integração dos recursos e das ações do 
Governo e da região; a melhoria da qualidade de vida da 
população; a distribuição equitativa da riqueza produzida; o 
estímulo à permanência do homem em sua região; a 
preservação e recuperação do meio ambiente . 
Considerando a integração entre ações governamentais e as 
da sociedade civil e também os objetivos dos Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento – COMUDES, a importância 
dos mesmos para o desenvolvimento de seus munícipios e 
região e também o importante papel para as ações de 
articulação das comunidades, necessárias para os 
processos de vivência da democracia participativa, tal como 
a Consulta Popular  e a fraca atuação dos mesmos em 
grande número dos COREDES, esses Conselhos Municipais  
foram foco de grande debate na plenária que deliberou 
acerca do conteúdo da Carta de Cruz Alta.

Nesse sentido, os presentes no evento ratificam a 
importância da participação efetiva dos Comudes nos 
processos que objetivam o desenvolvimento das regiões, na 
perspectiva da democracia participativa. Enfatizam, ainda, 
que, para isso efetivar-se, uma das ações necessárias é 
trabalharmos junto aos gestores municipais eleitos para   
mandato  2017/2020 a fim de que ofereçam condições para 
que os Comudes possam desempenhar o importante papel 
de art iculação dos munícipes para atuação com 
protagonismo frente às suas demandas. Frente a isso, os 
COREDES destacam os seguintes aspectos: 

1. Os COMUDES, pela sua importância já 
destacada, deverão fazer parte, por representação, da 
comissão estadual das Consultas Populares; 

2. A importância já destacada dos Comudes, 
aponta para a necessidade de um programa permanente de 
qualificação dos seus membros e de encontros regionais 
anuais para troca de experiências e de discussão acerca de 
questões que lhes dizem respeito;

3. Na linha da valorização dos Comudes, propõe-se 
também que os demais Conselhos Municipais sejam 
motivados a participarem dos Comudes;

4. Os poderes públicos municipais têm, no trabalho 
articulado com os COMUDES, importante instrumento de 
democratização dos processos decisórios junto aos seus 
munícipes, nesse sentido é fundamental que proporcionem 
condições para que esses conselhos se fortalecem com 
autonomia organizativa.

O Planejamento Estratégico, processo que representa 
importante conquista dos COREDES, tem mobilizado 
técnicos, gestores, munícipes para traçarem o diagnóstico 
de suas regiões e planejarem ações  articuladas para os 
próximos quinze anos das regiões e, consequentemente, do 
Estado do Rio Grande do Sul, as quais deverão produzir o  
desenvolvimento sustentável, tendo em vista que o debate e 
as proposições, projetos, se produzem em torno da gestão 
relativa a cinco eixos, o infraestrutural, o ambiental, o social e 
cultural, o econômico e o institucional,  os quais estão 
implicados nas dimensões da sustentabilidade. Desse 
modo, os participantes do XIX Encontro destacam: 

1. As prioridades elencadas pelos Planos 
Estratégicos de Desenvolvimento vêm sendo apontadas 
como as norteadoras da Consulta Popular, entretanto esses 
não podem engessar a Consulta, considerando-se que a 
dinâmica da própria sociedade pode criar necessidades que 
não compuseram os Planos.. 

2. Os projetos prioritários para cada COREDE e os 
de cada Região Funcional assim devem ser considerados 
pelo governo do Estado, por essa razão os coredianos, 
através do seu Fórum especifico, reivindicam ao governo do 
Estado previsão orçamentária para a execução de pelo 
menos um Projeto Prioritário por RF, definido no Plano 
Estratégico de cada Região Funcional. 

3. Os referenciais estratégicos dos vinte e oito 
Planos  trazem um acúmulo de conhecimento das regiões e 
de perspectivas das suas populações que autorizam os 
signatários da Carta de Cruz Alta a reivindicar ao governo do 
Estado que incorpore esses referenciais às discussões, 
reuniões, aos encontros  periódicos com as diversas 
Secretárias de Estado. 

4. O alcance do desenvolvimento regional, a partir 
da implementação dos Planos Estratégicos, será mais 
efetiva quando articulado por ações que envolvam parcerias 
e considerem outros instrumentos igualmente provocadores 
desse desenvolvimento, assim recomenda-se que se 
incluam nas agendas dos gestores  e das instituições 
representativas da sociedade civil os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável –ODS para o milênio.

E como deliberações ou apontes também relevantes, 
apresenta-se: 

1. A maior aproximação entre os COREDES e as 
lideranças políticas dos municípios foi destacada como fator 
relevante para que as ações municipais ou regionais com 
vista ao desenvolvimento sejam mais produtivas. 

2. As iniciativas da sociedade civil para o 
acompanhamento e o controle do uso dos recursos públicos 
foram apontadas como importante instrumento de combate 
aos abusos de poder e ̀ da própria gestão indevida dos bens 
públicos, assim reconhecem a importância de os COREDES 
apoiarem os Observatórios Sociais.

3.  Como perspectivas para os próximos 25 anos 
dos COREDES, propõe-se que sejam conselhos coletivos, 
democráticos, participativos, éticos e plurais; tenham 
objetivos claros para o desenvolvimento harmônico e 
sustentável;  sejam articuladores do desenvolvimento das 
regiões; estejam associados a estruturas de execução de 
políticas para o desenvolvimento regional; atuem como 
construtores de identidades regionais, entendendo 
desenvolvimento a partir das particularidades regionais. 

Cruz Alta/RS, 17 de novembro de 2016.
 
Paulo Roberto Oliveira Fernandes                    
Presidente do Fórum dos COREDES

Roberto Luis Visoto
Presidente do COREDE Alto Jacuí
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