Dias 22 e 23.11.2012 – Santo Ângelo/RS

CARTA DE SANTO ÂNGELO

O Fórum dos COREDES, composto pelos 28 Coredes do RS, reunidos em Santo
Ângelo/RS, dias 22 e 23.11.2012 em seu XV Encontro Anual, apresentam as prioridades que
integrarão a CARTA DE SANTO ÂNGELO. O COREDES, considerando os aportes e
acúmulos gerados através das Cartas dos Encontros anteriores, propostas dos Pro-RS I a 4,
resultados de estudos e publicações e a sistematização coletiva deste Encontro Anual fruto
dos painéis, grupos de trabalhos e plenária, apresentam o que segue:
1. Os Coredes, enquanto experiência inovadora e pioneira, reafirmam a sua missão de ser
espaço plural e aberto de construção de parcerias sociais e econômicas, em nível
regional, através da articulação política dos interesses locais e setoriais em torno de
estratégias próprias e específicas de desenvolvimento para as regiões do Rio Grande
do Sul.
2. Os Coredes reafirmam a necessária adequação das instancias de regionalização
administrativa à regionalização dos Coredes, às regiões funcionais e de planejamento e
à regionalização orçamentária do estado.
3. Os Coredes, enquanto proponentes e protagonistas, destacam a importância e a
necessária valorização da democracia participativa, expressa nos mecanismos de
participação popular e cidadã, reiterando a responsabilidade pública e governamental
para a efetiva e integral execução dos projetos e recursos priorizados na Consulta
Popular.

4. Os Coredes reafirmam a proposição para que a integralidade do orçamento dos
poderes executivo, legislativo e judiciário seja objeto de discussão pública e popular,
sendo garantido a alocação de no mínimo 2% (dois por cento) do orçamento estadual
para a priorização em investimentos em projetos estruturantes regionais. Os atrasos
estão comprometendo a credibilidade do processo e do governo em relação ao PPC.
5. Os Coredes propõem a revisão e esforços para a implementação dos Planos
estratégicos de Desenvolvimento Regional, com base na definição de projetos
estruturantes regionais.
6. Os Coredes propõem apoiar os COMUDES na elaboração dos Planos Estratégicos de
Desenvolvimento Municipais, em consonância com os Planos Estratégicos Regionais
e articulados com os processos de definição dos Planos Plurianuais Municipais, e
demais instrumentos e mecanismos de gestão.
7. Os Coredes propõem a implementação, expansão e fortalecimento dos processos de
participação popular e cidadã na definição das prioridades para a elaboração dos
Planos Plurianuais Municipais, LDO´s e os Orçamentos municipais, articulados com
os COMUDES.
8. Os Coredes priorizam o apoio ao fortalecimento dos Conselhos Municipais de
Desenvolvimento – COMUDES em cada um dos 497 Municípios do Estado e a sua
articulação com o desenvolvimento regional.
9. Os Coredes reconhecem a importância da Conferência Nacional de Desenvolvimento
Regional, e expressam integral apoio e respaldo as diretrizes e prioridades definidas
nas conferências preparatórias do RS e da Região Sul.
10. Os Coredes destacam a importância da integração com as Universidades e outras
Instituições de Ensino e de Pesquisa, com apoio ao funcionamento, e demais agentes
de desenvolvimento visando o fortalecimento de políticas e programas de cooperação
científico-tecnológicas, inovação, empreendedorismo, cadeias e arranjos produtivos
nas regiões.
11. Os Coredes priorizam a articulação, em conjunto com os demais agentes públicos e
privados, de um amplo programa de capacitação de atores locais e regionais sobre
desenvolvimento.
12. Os Coredes priorizam ações que visam fortalecer a imagem e o reconhecimento da
experiência desses na formação do capital social e de suas contribuições para os
processos de concertação e de governança do desenvolvimento regional.
13. Os Coredes propõem a criação e operacionalização dos Fundos Nacional, Estadual e
Regionais de Desenvolvimento Regional como mecanismo de financiamento de
programas e projetos de desenvolvimento.

14. Os Coredes apresentam suas contribuições e manifestam apoio:
a. Ao Governo do Estado, através da Seplag, para a gestão e a garantia dos
pagamentos dos passivos e demandas da Consulta Popular e PPC.
b. Ao pleito do Estado do RS, coordenado pelo governo, na busca da
renegociação da dívida com a União.
c. Para a aprovação da PEC-223 em tramitação da Assembleia Legislativa.
d. Para as redes nacionais e internacionais de pesquisa e fomento e as estruturas
de governança e desenvolvimento regional.
e. Para alocação de recursos e programas de incentivo à pesquisa, ciência e
inovação tecnológica, parques, incubadoras e polos nas 28 regiões do RS.
f. Aos projetos liderados pela AGDI para o fortalecimento das cadeias produtivas
e arranjos produtivos, com vistas ao aumento da competitividade e
desenvolvimento econômico e tecnológico.
g. Aos projetos de emendas parlamentares destacados ao Projeto da Infovia-RS
(A Rede Corporativa do Governo Gaúcho), Proposta de Emenda
Constitucional – PEC nº 109/2011 (Fundo Constitucional para o financiamento
de programas e projetos do setor produtivo aos municípios da bacia
hidrográfica do Rio Uruguai), e outros projetos que visam gerar recursos para
o desenvolvimento regional, em consonância com planos estratégicos de
desenvolvimento regionais.
h. Aos programas e ações para o atendimento dos objetivos do milênio, através
da formação de núcleos regionais e municipais e demais mecanismos
propostos.

Santo Ângelo, 23 de novembro de 2012.
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