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 Ata 05 / 2009  

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às dezesseis horas e trinta 

minutos, realizou-se a Assembleia Geral do COREDE Paranhana / Encosta da Serra, no 

auditório do Campus das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT. Participaram os 

prefeitos e vice-prefeitos municipais, vereadores, presidentes e demais membros dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento (Comudes), representantes e lideranças setoriais. 

O presidente do Corede, Delmar Henrique Backes saudou a todos os presentes e iniciou a 

assembleia apresentando a prestação de contas financeira das verbas de manutenção e da 

consulta popular dois mil e nove, descrevendo os valores recebidos pelo Corede, do Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul, suas aplicações e saldos devolvidos aos cofres públicos. 

Após isso, o presidente Delmar Backes apresentou as principais atividades do Corede ao 

longo do ano de dois mil e nove. Falou da participação nas reuniões da comissão do pedágio, 

no qual, o Conselho tem três membros efetivos, um de Três Coroas, um de Rolante e outro de 

Parobé. Além desses dois membros, o próprio presidente e seu assessor, Paulo Roberto von 

Mengden, têm participado de todas as reuniões do pedágio. Na sequencia, Delmar Backes 

passou às eleições dos novos representantes na Comissão do Pedágio e foram eleitos o vice-

presidente do Comude de Três Coroas, Luiz Carlos Heidrich, o vice-presidente do Comude de 

Parobé, João Pires e o prefeito de Riozinho, Airton Trevizani da Rosa. Entre as atividades nas 

quais o Corede esteve representado, Delmar Backes destacou as reuniões mensais do Forum 

dos Coredes, do qual é vice-presidente, as reuniões da Comissão Estadual da Consulta 

Popular, reuniões com diversas entidades setoriais, audiências públicas em diversas áreas, 

reuniões com secretários de estado, tratando de temas de interesse de toda a região, como 

cobranças das prioridades votadas em consultas populares, apoio às trocas de demandas. O 

presidente destacou a importante atuação do Corede, na coordenação da consulta popular na 

região e a homenagem prestada às mulheres representantes “Ana Terra” de cada município.  

Com relação à consulta popular, Delmar Backes disse que o Corede Paranhana / Encosta da 

Serra ficou em quinto lugar no número de votos, no estado e que isso reflete o empenho dos 

Comudes e de toda a comunidade regional. Em seguida, Delmar Backes falou que o assessor 

do Corede, Paulo Roberto von Mengden foi capacitado pelo governo do estado, na 

metodologia de elaboração do planejamento estratégico regional. Após essa prestação de 

contas, o presidente do Corede abriu a palavra aos participantes da assembleia e o senhor 

Geraldo Both questionou se haveria um encontro dos Comudes, conforme estava previsto no 

início de dois mil e nove. Delmar Backes informou que está previsto um encontro dos 

Comudes de todo o estado, em Ijuí, no mês de maio de dois mil e dez. Antes disso, segundo 

Delmar Backes, será realizado um encontro dos Comudes do Paranhana / Encosta da Serra. A 

seguir, Delmar Backes sobre o estudo realizado desde agosto passado que apontou a 

necessidade de atualização do Estatuto do Corede. Estas alterações são necessárias tanto para 

atender ás exigências do atual Código Civil como para ampliar a participação dos Comudes 

na direção do Corede. Após leitura e discussão foi colocada em votação a proposta da 

Diretoria de alteração estatutária. Por unanimidade foi aprovado o novo estatuto. Passou-se, 

em seguida, à eleição da nova diretoria do Corede Paranhana / Encosta da Serra, para o 

período dois mil e nove, dois mil e onze, e o senhor João Pires, de Parobé, apresentou 

proposta de nominata, já incluindo os novos cargos aprovados no estatuto. Após a leitura, a 
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assembleia aprovou a proposta, por aclamação unanime e a diretoria ficou assim composta: 

Presidente: Delmar Henrique Backes, Primeiro Vice-presidente: Adair Ricardo Bohn, de 

Morro Reuter, Segundo Vice-presidente: Délcio Hugentobler, de Taquara, Primeiro 

Tesoureiro: Rogério Grade, de Três Coroas, Segundo Tesoureiro: Rodrigo Fritzen, de Santa 

Maria do Herval, Secretário Executivo: Paulo Roberto von Mengden, de Taquara, Secretário 

Executivo Adjunto: Geraldo Antônio Both, de Parobé. O Conselho Fiscal ficou assim 

constituído: Titulares: Jackson Schmidt, de Igrejinha, Odirlei Zucolotto, de Presidente Lucena 

e Jacinto Iaronka, de Riozinho. Os suplentes do Conselho Fiscal são: Adão Jorge da Silva, de 

Lindolfo Collor, Nelso Mazzurana, de Rolante e João Pires, de Parobé. Para o cargo de 

Técnica Operacional foi designada a senhora Nara Maria Müller, de Taquara. Ao final, 

Delmar Backes agradeceu a confiança e pediu que os Comudes ajudem a envolver mais os 

representantes do poder legislativo, que têm grande importância nos processos de 

desenvolvimento. Nada mais tendo a declarar, lavro a presente ata que vai assinada por mim, 

Nara Maria Müller, secretária ad hoc e pelo senhor Delmar Henrique Backes, presidente do 

COREDEPES. Registra-se, em lista anexa, as assinaturas de 50 participantes. Taquara, vinte e 

dois de dezembro de dois mil e nove. 
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