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Este relatório apresenta, de forma resumida, 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, durante o ano de 2010. 

Como atividade de rotina, a Diretoria Executiva do COREDE promoveu:  

1.  Seis reuniões periódicas com membros dos Conselho Municipais de 

Desenvolvimento transmitindo as informações pertinentes às atividades 

desenvolvidas; 

2. 4 reuniões 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; 

3. presença efetiva junto ao Fórum dos COREDES, mediante a participação 

de representante nas 12 reuniões mensais; 

 

Além destas atividades de rotina, o COREDEPES também teve 

participação ativa nas reuniões da Comissão Estadual da Consulta Popular, em 

Porto Alegre, fazendo o acompanhamento das as ações do Governo do estado do 

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

através de consultas populares e outras acolhidas no orçamento estadual. 

Registro importante é o da organização regional para a realização da 

Consulta Popular, marco fundamental da organização Corediana, onde o Coredepes 

atuou junto á Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã em todas 

as atividades relacionadas. Houve participação ativa nos seguintes eventos: 

1. Audiências Publicas Regionais do Paranhana Encosta da Serra, para 

escolha dos 5 temas de Desenvolvimento Regional e 

acompanhamento do processo nas Audiências Publicas do Vale do 

sinos e Metropolitano, pela pertinência das ações programadas e 

temas conjuntos; 

2. Coordenação da Comissão Regional da Consulta Popular; 

3. Preparação e acompanhamento das 10 Assembleias Publicas 

Municipais; 

4. Organização e coordenação do Fórum Regional dos Delegados da 

Consulta Popular; 



5. Organização, realização e apuração centralizadas dos votos da 

Consulta Popular; 

6. Cadastramento dos votos e demandas eleitas no Sistema Estadual da 

Consulta Popular; 

7. Participação no Fórum Estadual da Participação Popular e entrega do 

Orçamento Estadual para 2014 à Assembleia Legislativa. 

 

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. 

 

O COREDEPES atuou decisivamente junto à Agencia gaúcha de 

Promoção do Desenvolvimento e Promoção do Investimento para a implantação na 

região de um Núcleo de Extensão Empresarial e Inovação Produtiva, como forma de 

contribuir para o crescimento da economia regional.   

 

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. 

                    

 

Taquara, dezembro de 2013. 

 

 

Prof. Delmar Henrique Backes 

Presidente 

                                                                  

 


