
 

 

Prezados 

No dia 1º de Julho de 2011, no Auditório da FACCAT, em Taquara, ocorreu a  Audiência 

Pública Regional, que iniciou em nossa região o Processo de Participação Popular e 

Cidadã. 

Esta Audiência, obedecendo ao Protocolo de Intenções firmado entre o Fórum dos 

Coredes-RS e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul,  através da Secretaria de 

Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, transcorreu da seguinte forma e ordem: 

a) Formação da Mesa Diretora: 

 – Prof. Delmar Henrique Backes, Presidente do Corede Paranhana Encosta da 

Serra 

- Delcio Hugentobler, Prefeito de Taquara e Presidente da AMPARA 

- Nelson Cunigo, do Departamento de Participação popular e Cidadã da SEPLAG 

- Leonel Bernardes Coordenador Regional de Participação Popular e Cidadã 

- Jorge       , Coordenador da Região Funcional 1, da SEPLAG 

b) Saudação do Presidente do Corede e breve explicação sobre o propósito e 

funcionamento da Audiência; 

c) Saudação do Prefeito de Taquara, com informações da AMPARA e propósitos de 

participação no Processo; 

d) Apresentação de Nelson Cunigo sobre o Processo de Participação Popular e Cidadã, 

sobre o calendário de atividades, sobre a situação das obras estaduais na Região, sobre 

a situação financeira do Estado e sobre a elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 

(PPA). Detalhou também as Áreas de Governo e os Programas vinculados a cada uma 

delas. Destacou a elevada coincidência entre as sugestões recebidas da população e os 

referenciais Estratégicos do Corede Paranhana Encosta da Serra; 

e) Apresentação do Secretário Executivo do Corede Paranhana Encosta da Serra sobre 

o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 2011-2020, realizado em parceria 

com o Governo do Estado em 2010 e incorporado ao PPA em seus pontos 

fundamentais (Referenciais estratégicos) pelo Governo atual. Apresentou igualmente 

os pontos de ligação entre os Programas definidos pela SEPLAG e os Projetos do Plano 

Estratégico Regional; 

f) Debate com os presentes – inscreveram-se 18 participantes, fazendo perguntas, 

cobrando respostas e soluções de demandas de anos anteriores e contribuindo para o 



processo através da indicação de áreas para investimentos. A compilação destas 

indicações resultou na indicação das seguintes áreas, por ordem de votos: 

Número Área Ordem de 
Prioridade 

10 Educação 1 

12 Saúde 2 

17 Segurança Pública 3 

18 Trabalho e Desenvolvimento Social 4 

19 Política para as Mulheres 5 

20 Justiça e Direitos Humanos 6 

22 Defesa Civil 7 

3 Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico 8 

9 Meio Ambiente 9 

4 Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo 10 

 

g) Escolha da Comissão Regional do Processo de Participação Popular e Cidadã. 

O Processo agora segue com a realização das Assembléias Municipais, onde deverão 

ser definidos os Projetos de investimento. Cada Assembléia Municipal deverá escolher 

até 10 Projetos, nas Áreas acima. Cada Área pode ter vários projetos. A principal 

característica destes projetos escolhidos é o seu interesse regional. 

Em anexo envio a Relação de Projetos que foram definidos no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Regional, como subsídio á escolha. Podem ainda ser escolhidos os 

Projetos da Agenda 2020 do Paranhana e outros a livre escolha, mas que tenham 

relação com o PPA e as Áreas votadas. 

Envio ainda a apresentação do Nelson Cunigo, com as Áreas de Governo e respectivos 

Programas.  

Realizadas as assembléias Municipais, a relação de Projetos escolhidos e a ata devem 

ser enviadas, até o dia 15 de julho, impreterívelmente, para os e-mails 

coredepes@faccat.br  e pmengden@gmail.com, para que se possa fazer a 

consolidação e preparar o Fórum Regional, que fará a escolha final da cédula de 

votação, no dia 19 de julho , ás 10 hs, na FACCAT. 

Fico á disposição. 

 

Atenciosamente 

Prof. Paulo Roberto von Mengden 
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Secretário Executivo do Corede Paranhana Encosta da Serra 

 

 

  

 


