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Ata de Assembleia Geral      02/2017 
 
Aos onze dias do mês de dezembro de 2017, no Auditório do Prédio Administrativo da FACCAT, 
no Campus em Taquara, reuniu-se a Assembleia Geral do COREDEPES, conforme convocação 
enviada e edital datado de 24 de novembro pp. Compareceram membros da Diretoria do 
Corede, de Comudes e Representantes conforme Lista de Presença anexa. O primeiro assunto 
de pauta foi uma ação proposta pelo Presidente Delmar Henrique Backes, da importância de 
desenvolvermos um trabalho de revitalização das ações dos Comudes, como fator de 
desenvolvimento da região. Lembrou que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 
foi elaborada a partir de uma metodologia participativa, onde mais de 1300 pessoas foram 
convidadas a preencherem um questionário sobre suas visões e expectativas de 
desenvolvimento.  Esta condição implica em que os órgãos oficiais, o Corede e os Comudes, 
necessitam ampliar seu contato com a sociedade para que suas ações sejam efetivamente 
representativas. O Secretário Executivo Paulo Roberto von Mengden reforçou esta posição, 
lembrando que a carência de recursos públicos para a execução de obras e ações diversas é 
um fato concreto, exigindo que se descubra alternativas na própria comunidade. Como meio 
de iniciar esta ação de revigoramento comunitário o Presidente propôs a realização, em março 
de 2018, de um Seminário de Qualificação em Ação Comunitária, envolvendo todos os 
Comudes, através de suas Diretorias e de voluntários em cada município, bem como os 
representantes das respectivas Prefeituras e Câmaras de Vereadores. A proposta foi aprovada 
por unanimidade. Na sequencia apresentou-se as informações disponibilizadas pelo Governo 
do Estado sobre as verbas aprovadas na Consulta Popular de 2016, todas já encaminhadas e 
em processo de assinaturas dos respectivos instrumentos de convênio, sendo o pagamento 
previsto para final de dezembro corrente. Lembrou ainda a necessidade de que cada 
Prefeitura agilize a apresentação dos projetos relativos à Consulta Popular de 2017 até o dia 
15 de janeiro de 2018. Prosseguindo foi feita a leitura do Relatório de Execução Física e 
Financeira do Corede, detalhando as ações executadas ao longo de 2017 e apresentando os 
valores recebidos do Governo do Estado, as despesas realizadas e o valor devolvido. Como 
ultimo ponto da pauta passou-se a tratar da eleição da Diretoria do Corede para o período 
2018/2019. O Secretário Executivo apresentou a seguinte sugestão de Chapa:: Presidente: 
Delmar Henrique Backes; Primeiro Vice-Presidente: Geraldo Antônio Both; Segundo Vice 
Presidente: Ivonei Listkovski; Primeiro Tesoureiro: João Nadir Pires; Segundo Tesoureiro: 
Nelso Mazzurana; Secretário Executivo: Paulo Roberto von Mengden, de Taquara; 
Secretário Executivo Adjunto: Simone Amaral. O Conselho Fiscal ficou assim constituído: 
Titulares: Jacinto Iaronka, Leila Bischoff e Juliano Mapelli. Como  Suplentes: Manoel Teixeira, 
Sergio Antonio Nikolay e Dorneles Sita Fagundes.  A chapa proposta foi eleita, por aclamação. 
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. 
  

Esta Ata confere com o original do Livro de Atas. 
 
Delmar Henrique Backes 
Presidente    
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