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Ata de Reunião de Diretoria      01/2018 
 
Aos dez dias do mês de abril de 2018, no Auditório do Prédio Administrativo da FACCAT, no 
Campus em Taquara, reuniu-se a Diretoria do COREDEPES, conforme convocação enviada em 
29 de março pp., partilhando a lista de presença com a Assembleia Regional concluída às 10 
hs. Iniciada a reunião pelo Presidente do Corede, Prof. Delmar Henrique Backes, saudando os 
presentes e informando que o Vice Presidente Geraldo Both fará sucessivas visitas a cada um 
dos municípios para verificar a situação de cada comude, em termos de adequação de 
estatuto e participação da comunidade na sua Diretoria. Justificou a ação pela necessidade de 
revitalização da ação dos Comudes junto ao Corede e a cada uma de suas municipalidades. 
Comunicou ainda a realização, em novembro pv, do Encontro Anual de Avaliação e 
Planejamento do Fórum Estadual de Coredes, no Centro de Eventos da FACCAT. Pediu para 
tanto a colaboração de todos. O Prefeito Joel, secundado por João Pires, enfatizou a 
necessidade de mobilização de pessoas, funcionários ou não, para a ação de coleta de votos, 
condição indispensável ao sucesso da Consulta Popular. Manifestou-se ainda pela importância 
do Comude, como auxiliar valioso para a Administração Municipal, ao trazer sempre novas 
opiniões. O Presidente finalizou com um pedido de empenho pessoal dos membros da 
diretoria e de seus respectivos Conselhos Municipais em engajar-se no processo de Consulta 
Popular iniciante, como uma forma de angariar recursos para o desenvolvimento da região. 
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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