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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e nove, às dezenove horas e trinta minutos, 

realizou-se a Assembleia Geral de lançamento da Consulta Popular dois mil e nove / dois mil 

e dez, no Centro de Cultura do município de Três Coroas, pertencente ao Conselho Regional 

de Desenvolvimento Paranhana / Encosta da Serra – COREDEPES. Participaram da 

assembleia, o senhor secretário das Relações Institucionais do Estado do Rio Grande do Sul e 

coordenador da consulta popular, Celso Bernardi, sua equipe, o presidente do COREDEPES, 

senhor Delmar Henrique Backes, prefeito municipal e presidente do COMUDE de Três 

Coroas, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes e vice-presidentes de COMUDEs, representantes 

das câmaras de vereadores da região, além dos assessores do COREDEPES, senhores Nara 

Maria Müller e Paulo Roberto von Mengden. Na oportunidade, o presidente do COREDEPES 

saudou a assembleia presente, ratificando a importância da consulta popular para todos os 

municípios e regiões gaúchas. Falou do empenho do governo estadual em honrar as 

conquistas das diversas edições da consulta popular, desde o ano de dois mil e três. O senhor 

Celso Bernardi saudou os presentes e apresentou a situação atual do Estado e a prestação de 

contas das consultas populares passadas. Foi apresentada, também, a proposta da consulta 

popular dois mil e nove / dois mil e dez,  os valores a serem distribuídos e os critérios para a 

formulação da cédula de votação. Também foi apresentado o calendário da consulta popular. 

Ao final da apresentação do senhor Celso Bernardi, foi mostrado o vídeo institucional da 

Consulta Popular dois mil e nove, onde apareceu, entre as obras realizadas, a escola do Bairro 

Integração de Parobé, conquistada através de consultas populares anteriores. O prefeito 

municipal de Três Coroas agradeceu pela distinção do município em poder sediar a 

assembleia geral de lançamento da consulta popular, manifestou sua admiração pelo processo 

de participação popular, apresentou as principais conquistas do município, através desse 

processo e colocou-se à disposição para colaborar na consulta popular deste ano. Ao final, o 

presidente do COREDEPES agradeceu, mais uma vez, a presença de todos, salientando a 

importância dessa participação da população nas decisões a cerca do desenvolvimento 

regional. Nada mais tendo a declarar, lavro a presente ata que vai assinada por mim, Nara 

Maria Müller, secretária ad hoc e pelo senhor presidente do COREDEPES, Delmar Henrique 

Backes, informando que, em anexo, estão as assinaturas de trezentos e quarenta e três 

participantes da assembleia. Taquara, nove de junho de dois mil e nove. 

 


