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Ata – Reunião de Diretoria – 2/08/2013 

Aos dois dias do mês de agosto de 2013, às 15 hs, reuniu-se  a Diretoria do COREDEPES, na 

sala de reuniões do Campus da FACCAT. A sessão foi aberta pelo Sr. Presidente  Delmar 

Henrique Backes, que saudou os presentes a apresentou a pauta: Consulta Popular de 2013; 

Rotina de Reuniões da Diretoria; Compatibilização das Demandas Municipais em Demandas 

Regionais ou Microrregionais. Composição da Diretoria em face das mudanças nos 

executivos municipais. Assuntos gerais. O Presidente fez um relato das negociações com o 

Governo, inclusive das exigências do Fórum dos Coredes para iniciar o processo. Como o 

Governo iniciou, de modo tímido, a realizar as ações aprovadas. Outro ponto importante foi 

a lembrança de que o processo de consulta é uma conquista da sociedade, independente do 

governo. Esta é a justificativa para a realização da Consulta deste ano. O Prefeito Adair 

afirmou que a Consulta inclusive deveria ter uma abrangência bem maior do que existe hoje 

e que as escolhas da população deveriam ser obrigatórias e prioritárias. No município de 

Morro Reuter a decisão é de fazer uma expressiva votação. Geraldo Both relatou que em 

Parobé a Prefeitura está decidida a participar e fazer votação maior do que no ano passado. 

O Presidente afirmou que incentiva o voto mas alerta para a necessidade de cobrança ao 

Governo sobre as demandas aprovadas. Nelso Mazzurana igualmente afirmou que em 

Rolante existe boa disposição para fazer boa votação. O Presidente apresentou as duas 

cédulas de votação, a de escolha de prioridades e a adicional, com consulta específica sobre 

questões políticas, tema incluído a pedido pessoal do Governador Tarso. Quanto as 

demandas regionais o Prefeito Adair Ricardo Bohn relatou, como mais urgentes de sua 

região a regularização e expansão das redes de energia elétrica no meio rural e a 

disponibilização de funcionários do SISPOA – médicos veterinários e agrônomos. A falta de 

investimentos nestas áreas tem afetado a economia da região, impedindo expansões de 

empreendimentos da agroindústria. No caso do Sispoa, o Estado está repassando aos 

municípios a contratação de profissionais, mas sem contribuir com recursos. Ficou 

combinado que na próxima reunião cada um apresentará sua relação de prioridades em 

infraestrutura. Quanto a Diretoria, decidiu-se que, como os cargos são pessoais e não 

institucionais, a nominata permanece a mesma. O Presidente comunicou ainda que o Corede 

está atuando junto a Empresa gaúcha de Rodovias, no Conselho Fiscal, aproveitando esta 

situação na fiscalização do Pedágio da RS 239. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente Ata, que vai assinada por mim, Secretário Executivo, e pelo Presidente.  
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