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COREDES - RS
MARCO LEGAL
MISSÃO
VISÃO
CARTA DO PRESIDENTE
(TEXTO do Prof. Frizzo, como mensagem pessoal introdutória á Carta)

CARTA DE LAJEADO
O Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, COREDES-RS,
reunido em Lajeado, RS, nos dias 16 e 17 de abril de 2009, no XII Encontro Anual de Avaliação
e Planejamento, apresenta á sociedade gaúcha esta CARTA DE LAJEADO, consolidando a
avaliação das realizações de março de 2008 a março de 2009, e as proposições para o próximo
exercício.
Reafirma, por oportuno, que todas as ações desenvolvidas e planejadas são realizadas segundo
os seguintes princípios:
- Promoção do Desenvolvimento Regional;
- Autonomia, isenção e neutralidade frente às diferentes instâncias de Governo, partidos
políticos e organizações;
- Pluralidade e identificação de consensos quanto à promoção do desenvolvimento regional;
- Confiança, cooperação e formação de parcerias com a sociedade civil da região e com os
poderes públicos, na promoção do desenvolvimento regional;
- Integração, articulação e consolidação das identidades regionais, pela via da participação
plural;
- Busca da regionalização das políticas de desenvolvimento, superando o local e o setorial;
- Aumento permanente da representatividade e da organização, de forma a abranger todos os
segmentos da sociedade regional;
−

apoio à continuidade das políticas públicas de interesse regional, de modo que a ação
governamental apresente resultados ao longo do tempo.

A Avaliação
O Fórum dos COREDES-Rs considera que o ano de 2008 foi exitoso nas diversas áreas de
trabalho que desenvolve em prol do Desenvolvimento Regional. Um dos pontos de destaque
foi a parceria firmada com o Governo Federal, através do Ministério da Integração Nacional, e
com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através das Secretarias Extraordinária de
Assuntos Institucionais e de Planejamento e Gestão, para a capacitação técnica em
planejamento estratégico regional. O fruto desta parceria foi a realização, em Santa Maria, Rs,
no período de 2 a 20 de março de 2009, do 8º Curso Internacional de Gestão Estratégica do
Desenvolvimento Regional e Local.
Antecedido por um treinamento a distância, via internet, este curso foi ministrado por técnicos
do Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento Econômico e Social – ILPES, órgão
vinculado à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL e do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA no Brasil. Com o apoio do COREDE
Central, técnicos representantes de todos os Conselhos Regionais de Desenvolvimento
cursaram 182 horas de formação e capacitação, habilitando-os para liderarem o processo de
elaboração dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento de cada Região.
Cabe lembrar que capacitação desta natureza sempre foi considerada como fundamental para
a autonomia das Regiões, pois a falta de pessoal qualificado impedia a avaliação adequada das
políticas públicas propostas.
Outro destaque deste período foram as tratativas exitosas com o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, resultando em significativo avanço na regionalização do Orçamento Estadual,
bem como da criação de Comissão para irá promover o estudo da reorganização
administrativa-regional do Estado com base nas regiões coredianas. (isso nós não sabemos, se
será com base nos Coredes), é melhor retirar...
Salienta-se também a formalização de convênios entre os diversos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento e o Governo Estadual para a disponibilização de recursos financeiros a serem
utilizados na elaboração dos Planos Regionais de Desenvolvimento.
Na área de fortalecimento institucional da ação corediana, a realização do 2º Encontro
estadual de COMUDEs, em Passo Fundo, nos dias xxxxxxxx, contribuiu de modo relevante para
a ampliação de lideranças e de novos atores no processo de desenvolvimento regional. (mas
isso não foi em 2007?)
Por fim, mas não menos importante, o fórum dos Coredes realizou uma pesquisa para
caracterizar a estrutura, o papel social e as formas de atuação de cada Conselho. O resultado
desta pesquisa, em fase de tabulação e avaliação de resultados, permitirá um planejamento de
ações mais qualificado e representativo.
Eu havia ainda anotado que na avaliação poderia ser tratado do CODES e Governança regional.

Planejamento

O Fórum dos Coredes-Rs pretende realizar, no próximo período administrativo, uma série de
ações integradas entre si e voltadas a fortalecer as práticas político-administrativas que dêem
efetividade ao desenvolvimento harmônico das regiões. Estas ações, entre outras, são as
seguintes:
- criar condições técnicas, administrativas, financeiras e políticas para a adequada e
permanente gestão dos Planos estratégicos de Desenvolvimento Regional;
- desenvolver ações de apoio político á aprovação e implantação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento, caracterizando-o como um instrumento essencial á diminuição das
desigualdades regionais;
- apoiar a reestruturação do CODES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
tornando-o um fórum permanente de avaliação dos Planos estratégicos de Desenvolvimento
Estadual e Regional;
- promover ações de caráter técnico-administrativo com vistas a compatibilização dos Planos
Estratégicos de Desenvolvimento Regional, em cada Região Funcional de Planejamento e no
Estado.
- neste item deve ser incluído a decisão por termos o 2° Encontro dos Comudes.

