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Ata de Assembléia Regional 
 

Aos 9 (nove) dias do mês de setembro de 2010, na Sala de Reuniões da Direção geral, 
no Campus da FACCAT, em Taquara, reuniu-se a Assembléia Regional do COREDEPES, 
conforme convocação enviada. Compareceram membros da Diretoria do Corede e 
das Diretorias dos Comudes. O primeiro assunto de pauta foi uma avaliação sobre a 
atuação do Coredepes, para fins de relatório ao Fórum dos Coredes-RS. Por 
unanimidade aprovou-se a seguinte avaliação: a) O Coredepes atualizou seu estatuto, 
em atenção aos dispositivos do Código Civíl, e funciona em estrita obediência a 
legislação; b) O Coredepes reafirmou, no exercício, a sua posição de representante da 
sociedade regional, através da participação de representante em todos os eventos 
significativos da região, tanto no campo político, como administrativo e social, 
destacando-se a participação na Comissão Regional de Supervisão da Praça de 
Pedágio da RS 239; c) Há significativa participação das Diretorias dos Comudes nas 
deliberações e encontros de trabalho do Coredepes. Os Presidentes de Comude 
fazem parte do Conselho de Representantes; d) O processo de elaboração do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Regional conta com a participação ativa dos 
Comudes e de cidadãos da região, sendo finalizado em setembro de 2010; e) A 
Consulta Popular continua como ação de destaque nas relações entre o Governo e a 
sociedade regional, permitindo que recursos orçamentários específicos sejam 
alocados para o atendimento de demandas escolhidas pela população. O Coredepes 
tem, ano a ano, aumentado o número de eleitores, havendo duplicado a votação 
entre os anos d e2008 e 2010, onde atingiu-se 32,15 % dos eleitores; f) O Coredepes 
tem mantido uma permanente atuação junto ao Fórum dos Coredes-RS, ocupando a 
Vice Presidencia e participando de todas as Assembléias, reuniões de trabalho e 
eventos. g) Os 10 Comudes estão organizados, atuantes e são o principal contato 
entre o Corede e os municípios e a comunidade regional. O segundo tema foi a 
Avaliação da Consulta Popular 2010, que foi assim descrita: a) Pontos Positivos: 1.  
Transferência de recursos aos Coredes para confecção de material operacional e de 
divulgação, aumentando a economia e agilidade do processo; 2. Manutenção e 
efetivação do compromisso do governo em saldar as demandas votadas nos anos 
anteriores e no ano corrente; 3. Manutenção do critério de priorizar as regiões 
menos desenvolvidas com um montante proporcionalmente maior de recursos. B) 
Pontos Negativos: Montante limitado de recursos para projetos regionais 
significativos. c) Sugestões de Aprimoramento: a) -Consulta prévia aos Coredes para a 
escolha do rol de ações a serem oferecidos a consulta popular, possibilitando ajustes 
dentro da orientação do PPA 2008-2011; b)  Iniciar o PPP em março, possibilitando 
mais tempo para sua organização e execução; c) Destinar verbas específicas para 
ações regionais significativas, evitando a pulverização de recursos. O terceiro ponto 
de pauta foi a estrutura de Governança Regional para o Plano de Desenvolvimento 
Estratégico. A assembléia aprovou que a Governança fique a cargo de Comissões 
Setoriais de cada Programa e que estas Comissões sejam formadas por 2 (dois) 
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representantes de cada Comude, além de 2 (dois) representantes do Corede. Estas 
Comissões terão Regimento Interno Próprio e reuniões periódicas, onde avaliarão o 
desenvolvimento dos Programas e Projetos. Nada mais havendo a constar, encerrou-
se a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente, Delmar Henrique Backes e por 
mim, Paulo Roberto Von Mengden, Secretário Executivo. 
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