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Ata – Reunião de Diretoria – 24/11/2015 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2015, às 18 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: Relato 

do Encontro Anual dos Coredes e Pedido da Policia Civil para transformação de viatura. 

Passou a palavra ao Secretário Executivo do Corede, Paulo Roberto von Mengden, que 

representou o Conselho no Encontro, realizado em Bagé, nos dias 18 e 19 do corrente. Foi 

apresentado aos presentes a avaliação realizada no primeiro dia do Encontro, sobre o 

processo de realização da Consulta Popular e as demandas apresentadas ao Governo do 

Estado para prosseguimento do acordo. A avaliação é de que o processo é produtivo, tanto 

para o governo quanto para as Regiões, sendo destacada a decisão de estabelecer-se um 

calendário fixo. Como segundo ponto de pauta vem o pedido da Polícia Civil, representada 

pelo Comissário João marcelino Marques Fernandes, que apresentou a necessidade, para 

melhor andamento das diligencias policiais, de transformação da Viatura oficial de marca 

Renault/Logan, de placas IWE 3254 em viatura discreta. Por unanimidade a solicitação foi 

aprovada. Na sequencia o Presidente comunicou ainda que o Corede está atuando junto a 

Empresa Gaúcha de Rodovias, no Conselho Fiscal e no Corepe do trecho 6, para os quais 

foram indicados como representantes o Presidente Delmar Henrique Backes e o secretário 

adjunto Geraldo Antônio Both, este como suplente. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

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