
CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO PARANHANA ENCOSTA DA SERRA      

 

Av. Oscar Martins Rangel, 4500, Predio A, Sala 102, Taquara, RS 95600-000                               coredepes@faccat.br 

Fone: (51) 3541 6687         Fax: (51) 3541 6626 

Municípios integrantes: Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, Taquara e Três Coroas (microrregião Paranhana) 

 Lindolfo Collor, Presidente Lucena, Morro Reuter e Santa Maria do Herval (microrregião Encosta da Serra) 

 

Ata – Reunião da Comissão Regional da Consulta Popular 2014 

Aos trintas dias do mês de abril de 2014, às 14 hs, reuniu-se  a Comissão regional da 

Consulta popular de 2014, do COREDEPES, na sala de reuniões do Campus da FACCAT. A 

sessão foi aberta pelo Sr. Presidente  Delmar Henrique Backes, que saudou os presentes e 

apresentou as suas considerações sobre o resultado dos eventos até agora realizados, tanto 

a Audiencia Publica Regional como as Assembleias Municipais, todos com muito bom grau 

de participação e decisão sobre as demandas a serem colocadas em votação. Os presentes, 

cada um por sua vez, apresentaram suas apreciações sobre as assembleias municipais. As 

apreciações foram unânimes em avaliar que o processo está evoluindo e paulatinamente 

sendo aperfeiçoado em prol da ampliação da participação popular. Os delegados também 

registraram a necessidade de ações de divulgação, como conquista da CP, na etapa de 

realização das demandas. Geraldo Both propôs, como ação para o Fórum Regional, de 

formalização de um acordo regional de estabelecer-se percentuais do total de recursos, de 

tal modo que ampliem-se as chances de contemplação de todas as áreas. Rodrigo 

complementa defendendo novo critério de distribuição, contemplando os municípios com 

mais votos. Mengden rebate lembrando que a Consulta Popular é um processo regional, 

onde se aprovam demandas municipais mas com foco obrigatório na região, recusando 

possibilidades de mudança neste quesito. Registrou-se a decisão, já apreciada na Audiência 

Publica Regional, de fazer-se a aprovação das duas cédulas de votação, uma para a Micro 

Região da Encosta da Serra e outra para a Micro Região do Paranhana, com os valores 

definidos de R$ 1.000.000,00 e de R$ 4.676.266,14, respectivamente. Na reunião de 05 de 

maio serão definidos os projetos e demandas de cada região e as respectivas cédulas. Nada 

mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por mim, Secretário 

Executivo, e pelo Presidente.  
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