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Ata de Assembléia Geral      01/2014 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2014, nas instalações da Prefeitura 
Municipal de Morro Reuter, reuniu-se a Assembleia Geral do COREDEPES, reunindo o 
Conselho de Representantes, conforme convocação enviada e edital datado de 07 do 
corrente mês. Compareceram membros da Diretoria do Corede, das Diretorias dos 
Comudes e Representantes conforme Lista de Presença anexa. O primeiro assunto de 
pauta foi um esclarecimento sobre as dificuldades enfrentadas ao final de 2013, que 
inviabilizaram as duas tentativas de reunião da Assembleia Geral. Esta situação gerou 
o encerramento do prazo de mandato da Diretoria em 31 de dezembro PP. Para 
ajustar a situação o Secretário Executivo, após o relato propõe à assembleia a edição 
de Resolução que estenda o mandato da Diretoria eleita em 15 de dezembro de 2012 
até a presente data, apenas como condição de legitimidade do processo. A sugestão 
foi acatada por unanimidade e editou-se a Resolução nos seguintes termos: A 
Assembléia de Representantes do Corede Paranhana Encosta da Serra decide 
prorrogar o mandato da Diretoria até o dia 24 de março de 2014, convalidando 
eventuais atos registrados e aprovando a representatividade exercida em nome da 
Região. Morro Reuter, 24 de março de 2014. Seguiu-se a apresentação das Contas 
do Corede, tando aquelas destinadas a manutenção das atividades como aquelas 
destinadas a realização da Consulta Popular, ambas já aprovadas pela SEPLAG e 
CAGE. O seguinte o ponto de pauta foi a eleição da Diretoria para o biênio 2014 
2015. Foi apresentada a seguinte chapa: Presidente: Delmar Henrique Backes, 
Primeiro Vice-Presidente: Adair Ricardo Bohn, de Morro Reuter, Segundo Vice-
Presidente: Rogério Grade, de Três Coroas, Primeiro Tesoureiro: João Pires, de 
Parobé, 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: 
Adão Jorge da Silva, de Lindolfo Collor, Nelso Mazzurana, de Rolante e Harri Becker, 
de Morro Reuter. Os suplentes do conselho fiscal são: Èlio Gonçalves da Silva, de 
Santa Maria do Herval, Leila Maria Bischoff, de Taquara e Janier Laborit Silveira 
Camargo. Em sequencia o Presidente apresentou a seguinte avaliação das atividades 
do Coredepes, para fins de apreciação dos presentes e de relatório ao Fórum dos 
Coredes-RS. Por unanimidade aprovou-se a seguinte avaliação: a) 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, ora 
substituidapelo Corepes; b) 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; c) 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 permanentemente insistido 
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junto ao Governo Estadual o cumprimento das demandas votadas, mas a efetividade 
das ações do governo são pífias, aumentando permanentemente o passivo de 
solução. d) 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. e) 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 2013, 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 do compromisso do governo em saldar as demandas 
votadas nos anos anteriores e no ano corrente, mesmo com execução deixando a 
desejar; 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; b) Destinar verbas específicas para ações regionais significativas, evitando a 
pulverização de recursos. Na sequencia o Presidente agradeceu a participação de 
todos os cidadão na organização e manutenção dos Comudes e do próprio Corede, 
conclamando a todos por uma maior união regional. Para finalizar discutiu-se as 
possibilidades de distribuição das verbas a serem votadas na Consulta Popular, 
ficando decidido que a votação será universal por cada uma das microrregiões do do 
Corede. 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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