
ATA DA ASSEMBLÉIA DO FÓRUM DOS COREDES

Aos  dezenove  dias  do  mês  de  abril  de  dois  mil  e  cinco,  das  09h30min  às 

17h30min, no Auditório da Secretaria de Estado da Coordenação e Planejamento - 

10º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari,  Porto Alegre, RS, esteve 

reunido o Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do 

Sul – FÓRUM DOS COREDES/RS. A assembléia foi coordenada pelo Presidente 

Flávio Miguel Schneider e estiveram representados os seguintes Coredes: Corede 

Alto Jacuí – Marinho Hermes; Corede Central – Presidente Antônio Carlos Saran 

Jordão e Flavio Miguel Schneider; Corede Centro Sul  - Presidente Luiz Cezar de 

Oliveira Leite, Álvaro Werlang e Bibiano de Almeida; Corede Fronteira Oeste – 

Presidente  Hugo  Marques  Chimenes;  Corede  Fronteira  Noroeste  –  Presidente 

Flavio  Magedanz;  Corede  Hortênsias  -  Presidente  João  Olavo  Rosés;  Corede 

Missões  -   Presidenta  Velci  Soares  Machado;  Corede  Nordeste  –  Presidente 

Marino F. Lovatto; Corede Noroeste Colonial – Presidente Paulo Afonso Frizzo; 

Corede  Paranhana/Encosta  da  Serra  –  Paulo  Roberto  von  Mengden;  Corede 

Serra  -  José  Antônio  Voltan  Adamoli;  Corede  Sul  –   Presidente  Rubem  Dari 

Wilhelnsen e Roselani Sodré Silva; Corede Vale do Caí – Gessé C. M. Aguiar e 

Sérgio de Moraes; Corede Vale do Rio Taquari – Paulo Steiner e Zeferino Genésio 

Chielle; Corede Vale do Rio dos Sinos - Cláudio Coelho Marques, Fernando da 

Cunha e Simone Manfredini Bender; Corede Vale do Rio Pardo – Luiz Augusto 

Costa Campis e Presidenta Mariza da Motta Christoff; Corede Metropolitano Delta 

do Jacuí – Presidente Sérgio Cardoso e Maria Alice Lahorgue; Corede Alto da 

Serra  do  Botucaraí  –  Ivanir  Urbano  Börn;  Corede  Jacuí  Centro  -  Presidente 

Fernando  H.  Bernal.  Também  participaram  os  conselheiros  Ângela  Bacchieri 

Duarte e Pedro Silveira Bandeira do Conselho Consultivo.  Não participou, mas 

justificou ausência o Corede da Produção. Não participaram e nem justificaram 

ausência os Coredes Campanha, Litoral Norte e Norte. Inicialmente foi apreciada 

e aprovada a ata da assembléia do mês de março de 2005, com a corrigenda, 

inserida após com base no diagnóstico dos assentamentos no item referente ao 



GRAC,  “para distribuição dos recursos da reforma agrária, com compensação das 

perdas  dos  Coredes  que  não  foram  contemplados  com  recursos  para 

assentamentos,  de  forma  a  integralizar  seu  montante  calculado  com base  no 

IDESE”. Após a presidência dos trabalhos relatou as seguintes comunicações: a) 

A  diretoria  executiva  recebeu  o  calendário  dos  eventos  da  parceria 

MEC/Coredes/FAMURS.  A  representação  do  FÓRUM  (Schneider  e  Adamoli) 

tentou  contemplar  o  máximo  possível  às  reivindicações  e  deliberações  dos 

Coredes,  mas  como  é  uma  parceria,  nem  tudo  foi  possível  ser  acatado. 

Lamentamos a postura do Corede Delta Metropolitano do Jacuí, que reclamou de 

modo excessivo; b) O FÓRUM DOS COREDES/RS oficializou as temáticas para 

as  audiências  do  Fórum  Democrático:  Financiamento  do  Estado,  Ensino 

Profissionalizante,  Regionalização  Administrativa  do  Estado,  LDO  e  Lei 

Orçamentária Anual; c) Recebemos o calendário de reuniões com a participação 

do  Vice-Governador  nas  regiões  para  o  início  do  PPP  2005.  Os  coredianos 

solicitaram adaptações  de acordo  com a história  regional;   d)  Foi  enviado ao 

FÓRUM  comunicação  dos  Coredes  com  prestação  de  contas  pendente  e 

impossibilitados de assinar o convênio da Consulta Popular: Fronteira Noroeste, 

Nordeste, Vale do Rio dos Sinos, Metropolitano Delta do Jacuí e Jacuí Centro; e)  

Agradecemos  o  convite  e  parabenizamos  a  Prefeitura  Municipal  de  Tio  Hugo 

sobre o Ato de Entrega de Obras de Eletrificação Rural – demandas do PPP; f) A  

diretoria  executiva  do  FÓRUM DOS COREDES/RS recebeu  o  comunicado  da 

Coordenação Estadual da Consulta Popular sobre o reempenho de 69 milhões do 

PPP,  referentes  a  demandas  de  2003;  g)  O  CREDENOR  encaminhou  os 

representantes junto ao Conselho Consultivo Regional da UERGS. Na assembléia 

constatou-se  que  todos  já  enviaram  os  seus  representantes;  h)  Está  sendo 

distribuído  o  calendário  de  todas  as  assembléias  ordinárias  do  FÓRUM  DOS 

COREDES/RS no ano de 2005;  i)  Foram eleitas novas diretorias nos Coredes 

Fronteira Oeste, Paranhana-Encosta da Serra,  Produção e Vale do Rio Pardo. 

Parabenizamos  os  eleitos  e  desejamos  sucesso  no  trabalho;  l)  A  diretoria  do 

FÓRUM encaminhou ao Gabinete do Vice-Governador as sugestões de alteração 

do decreto da Consulta Popular para 2005. No que se refere ao item proposta de 



distribuição,  entre  as  regiões,  dos  recursos  da  Reforma  Agrária  da  Consulta 

Popular 2005/2006, inicialmente a comissão, constituída pelos Coredianos Paulo 

Roberto e Presidente Nelson e Marília Veloso do GRAC, apresentou a proposta 

que baseia-se no diagnóstico dos assentamentos nas regiões, principalmente a 

deficiência  de  estradas.  Após  ampla  discussão,  acordou-se  pela  seguinte 

proposta: um milhão de reais de Cooperativismo para as vinte e quatro regiões de 

acordo  com  o  IDESE,  60%  dos  recursos  da  reforma  agrária  entre  as  quatro 

regiões mais carentes de infra-estrutura de acordo com suas carências e 40% nas 

demais  regiões  com  assentamentos  de  acordo  com  o  IDESE.  Haverá 

compensação de recursos para as regiões que receberam menos até completar o 

seu valor pelo IDESE. No que se refere a alterações nas demandas da Consulta 

Popular,  após ampla  discussão,  acordou-se pelos  seguintes procedimentos:  a) 

alteração do objeto: a princípio não deve ser alterado, mas havendo motivos muito 

bem justificados os procedimentos são os seguintes  1  – Audiência pública no 

município convocada pelo COMUDE com pauta específica para ser deliberada, 2 

– Assembléia regional  ampliada, com a participação dos delegados eleitos,  do 

Corede com pauta específica; 3 – Encaminhamento a Coordenação Estadual da 

Consulta  Popular  para  deliberação;  4  –  Encaminhamento  do  Vice-Governador 

para as Secretarias executarem; b) detalhamento das demandas regionalizadas 

deve ser realizada numa assembléia regional ampliada, com a participação dos 

delegados  eleitos,  com  pauta  específica  para  ser  deliberada.  Após  deve  ser 

encaminhada a Coordenação Estadual da Consulta Popular para homologação. 

Posteriormente,  Vice-Governador  encaminhará  para  as  Secretarias  de  Estado 

para que as demandas sejam executadas. Com relação a CARTAS DE NOVA 

PETRÓPOLIS  passou-se  a  coordenação  da  discussão  e  apreciação  para  o 

corediano Frizzo, que sistematizou as propostas. Com várias contribuições dos 

presentes, aprovou-se a Carta que terá uma correção final da equipe do Corede 

Noroeste Colonial  e impressão pelo COMUDE de Nova Petrópolis.  No que se 

refere às demandas da Consulta Popular de 2004 da FAPERGS, o presidente dos 

trabalhos relatou os encaminhamentos após encontro de Nova Petrópolis com o 

envio  das  demandas  sistematizadas  por  macrorregião  ao  Prof.  Villwock. 



Recentemente, o FÓRUM DOS COREDES/RS recebeu um comunicado do Diretor 

Científico relatando que as demandas tinham inconsistências, não estavam bem 

definidas, eram muito amplas e não especificavam um teto para cada linha de 

pesquisa.  O  presidente  dos  trabalhos  repassou  a  necessidade  do  ajuste  aos 

Coredes que contataram a FAPERGS. Surprendemente  receberam informação 

que estava tudo correto e que o FÓRUM estava trancando o processo e não 

oficializava as demandas. A diretoria lamenta o ocorrido e tinha apenas o objetivo 

de colaborar e agilizar o processo do Edital. Repassou as demandas corrigidas 

por alguns Coredes, que atenderam a solicitação do FÓRUM e melhoraram as 

suas propostas, e dos demais enviou as demandas originalmente encaminhadas, 

que  segundo  informação  destes  Coredes  estavam  adequadas,  conforme 

informação recebida do Prof. Villwock. Este episódio resultou em um desgaste ao 

interlocutor junto a FAPERGS, que é corediano Schneider. Oportuno e necessário 

escolher  um  novo  interlocutor  junto  a  FAPERGS.  No  que  se  refere  ao  item 

Construção de Planos Regionais e Cursos de Capacitação de Atores Sociais, o 

senhor Jorge Imperatore da SEDAI apresentou uma proposta de parceria para 

elaboração de Planos Regionais com apoio financeiro  da SEDAI,  via  Consulta 

Popular.  Os participantes da Assembléia  entenderam que a proposta deve ser 

iniciada  ainda  este  ano  devido  que  o  próximo  é  ano  eleitoral,  dificultando  a 

realização deste trabalho. Acordou-se que a metodologia deve ser construída em 

conjunto  e  que  no  rateio  dos  recursos  deve-se  considerar  aspectos  como 

necessidade,  número  de  municípios  e  população.  Com  relação  aos  cursos 

deliberou-se  pela  realização  de  cursos,  antes  do  próximo  PPP,  sendo  de  no 

mínimo  um  por  região.  Com  relação  à  Copa  Coredes  apenas  dois  Coredes 

conseguiram sensibilizar municípios a participar, Corede Alto Jacuí e Central. Pelo 

relato constatou-se que ,  no momento, não existe interesse pela realização da 

competição, principalmente devido à falta de recursos e de patrocínio para custear 

a participação. No que se refere à participação dos Coredes no Fórum de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Qualidade de Vida, promovido pela Secretaria de Estado 

da Ciência & Tecnologia, a corediana Ângela, nossa representante nas reuniões 

iniciais, comunicou sobre o objetivo e metas desta iniciativa e manifestou-se que é 



o momento de envolver um corediano mais atuante nesta área. Deliberou-se pela 

indicação  do  corediano  Miguel  Brezolin  do  Corede  Serra.  Após,  a  corediana 

Ângela apresentou a proposta sobre Centro de Documentação do FÓRUM DOS 

COREDES/RS, trabalho que já está sendo elaborado e que terá a colaboração da 

corediana Maria  Alice.  No que se refere ao item Consulta  Popular  2203/2004, 

2004/2005  e  2005/2006  devido  a  reunião  da  diretoria  executiva  com  o  Vice-

Governador, ao meio-dia, restringiu-se apenas ao relato sintético da reunião. A 

diretoria executiva manifestou-se que é estratégica a continuidade do processo e 

principalmente  a  execução  de  todas  as  demandas  votadas  pela  população. 

Houveram várias manifestações preocupadas com a execução orçamentária e o 

atraso  do  próximo  PPP.  O  presidente  dos  trabalhos,  a  convite  do  Vice-

Governador, convocou os presidentes de Coredes para uma reunião de trabalho 

entre  o  Gabinete  do  Vice-Governador  e  Coredes,  no  dia  25  de  abril  sobre  a 

Consulta Popular 2005/2006. No item assuntos gerais, a secretária substituta da 

Coordenação e Planejamento do Estado convidou os Coredes para participarem 

do  Seminário  sobre  Desigualdades  Regionais  e  Logística  de  Transportes  do 

Estado do Rio Grande do Sul, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado, no 

dia 05 de maio de 2005. Houveram protestos devido a coincidência com o evento 

promovido pela UNISC sobre temática similar no período de 04 a 06 de maio de 

2005 em Santa Cruz do Sul. Também estiveram na assembléia do FÓRUM DOS 

COREDES/RS os  representantes  da  Secretaria  de  Estado  da  Habitação  e  do 

Desenvolvimento Urbano solicitando urgência de retorno do detalhadamente dos 

projetos da Consulta Popular 2004, principalmente com relação aos municípios 

contemplados e observação do limite mínimo de R$ 30.000,00 para cada projeto. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e apreciada,  

será assinada por todos os presentes. 


