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Este relatório apresenta, de forma expedita, as principais atividades 

desenvolvidas pela Diretoria Executiva do Conselho Regional de 

Desenvolvimento do Paranhana e Encosta da Serra, no exercício de suas 

funções de promover a organização social para o Desenvolvimento Regional. 

 

Como atividade de rotina, a Diretoria Executiva do COREDE 

promoveu:  

- reuniões periódicas com membros do Conselho de Representantes 

transmitindo as informações pertinentes às atividades desenvolvida; 

-   reuniões periódicas com membros de diversas entidades de atuação local e 

regional, tais como Associações classistas, patronais e de trabalhadores, 

Associações de Profissionais Liberais, Associações de Bairros e Entidades 

Religiosas e Beneficentes sempre transmitindo as informações pertinentes ás 

atividades desenvolvidas  conforme o interesse específico; 

-   Igualmente divulgou estas ações junto aos Partidos Políticos, Câmaras de 

Vereadores e Prefeituras Municipais. 

Com o mesmo caráter rotineiro a Diretoria Executiva do COREDE 

manteve a presença efetiva junto ao Fórum dos COREDES, mediante a 

participação de representante nas reuniões mensais. Também houve 

participação do COREDE no evento anual de Avaliação e Planejamento das 

ações coredianas e governamentais do período 2007/2008, realizado em 

Vacaria - RS, nos dias 13, 14 e 15 de março. 

Na mesma linha de atuação, o COREDE manteve representação 

atuante nas atividades do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, 

parceria da Assembleia Legislativa com o Fórum dos COREDES, a Federação 

das Associações do Municípios do Rio Grande do Sul e a União dos 

Vereadores do Rio Grande do Sul. Nestas oportunidades a representação do 

COREDE procurou transmitir a visão regional sobre o desenvolvimento.  

Entre os eventos do Fórum Democrático, destaca-se, principalmente, 

a participação do COREDE – Paranhana / Encosta da Serra, nas assembléias 

de Diálogos de Convergência. 



Da mesma forma, o COREDE participou, ativamente, das reuniões 

com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER e da 

Comissão de Pedágio da RS-239. 

O COREDE acompanhou, como de costume, as ações do governo do 

estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito ao cumprimento das 

demandas eleitas através de consultas populares de 2003 a 2008. 

                    

Registra-se ainda as seguintes atividades:  

 

- Participação no evento de entrega do Prêmio Troféu Ana Terra 2009, em 

Porto Alegre – RS – março/2008).  

- Participação na organização do Seminário Regional Desafios Ambientais 

do Cotidiano, realizado em Taquara, nos dias 27 e 28 de maio. 

- Em 03 de abril, foi realizada reunião, com os presidentes de COMUDEs 

para prestar contas das atividades realizadas pelo COREDE e das 

demandas de consultas populares, já quitadas e a quitar, pelo governo 

estadual. 

- A Assembléia Geral preparatória da Consulta Popular 2008/2009, foi 

realizada no dia 26 de maio. Nessa assembléia, representantes da 

Secretaria de Relações Institucionais, fizeram exposição das demandas já 

quitadas, de consultas populares anteriores e apresentaram os valores 

disponibilizados para a consulta do ano corrente. Também foi apresentado 

o cronograma da consulta popular e agendadas as assembléias 

municipais. 

- O presidente e assessores do COREDE – Paranhana / Encosta da Serra 

apresentaram, no dia 29 de maio, a lista de propostas elegíveis para a 

consulta popular 2008/2009, em reunião com os presidentes dos 

COMUDEs. Foram definidas as áreas de prioridades a serem discutidas 

nas assembléias municipais. 

- Assembléia Geral Ampliada, em 10 de junho para consolidação das 

propostas eleitas em cada município, para fazerem parte da cédula da 

Consulta Popular 2008/2009. Na mesma assembléia, houve e eleição da 

diretoria executiva do COREDE. 



- Participação ativa na Consulta Popular no dia 25 de junho de 2008, bem 

como da apuração dos votos e encaminhamento da lista das prioridades 

eleitas na região, ao Governo estadual. 

- Homenagem às representantes dos municípios do COREDE – Paranhana / 

Encosta da Serra, ao prêmio Troféu Ana Terra 2009. 

 

 

 

Taquara, dezembro de 2009 

 

 

Prof. Delmar Henrique Backes 

Presidente 

                                                                  

 


