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Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e nove, às dez horas da manhã, realizou-se a 

Assembleia Geral Ampliada do COREDE Paranhana / Encosta da Serra (COREDEPES), no 

auditório das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT. A assembleia ampliada teve 

como principal objetivo, compatibilizar as demandas levantadas nas assembleias municipais, 

e compor a cédula de votação da Consulta Popular dois mil e nove, dois mil e dez. O 

presidente do COREDEPES, Delmar Henrique Backes saudou os presentes e convidou o 

deputado Paulo Azeredo, o prefeito de Morro Reuter, Adair Ricardo Bohn, os presidentes de 

Câmaras de Vereadores de Taquara e Igrejinha a comporem a mesa de trabalhos.  Delmar 

Backes apresentou, novamente, os valores destinados à Consulta Popular dois mil e nove, dois 

mil e dez e o percentual de acréscimo, que será distribuído de acordo com a votação deste 

ano. O presidente do COREDEPES falou das assembleias municipais e da participação 

popular em cada uma delas e disse que é chegado o dia de definir o que vai para a cédula. 

Segundo Delmar Backes, a consulta popular já trouxe mais de quatorze milhões de reais para 

a região e que o atual governo estadual está cumprindo o que foi aprovado nos diversos 

pleitos, desde dois mil e três. O COREDEPES, segundo Delmar Backes, sempre esteve entre 

os quatro primeiros colocados em termos de número de votos na Consulta Popular. Isso 

significa que é possível manter a média e obter um bom percentual adicional de verba para 

aplicar nas demandas que ficarem fora das primeiras colocadas nesta consulta popular. O 

deputado Paulo Azeredo falou sobre os pedágios que devem ser transformados em solidários, 

o que foi compartilhado pela assembleia. Delmar Backes ressaltou a importância dos pedágios 

comunitários. Apoiou a ideia apresentada pelo deputado. O presidente do COREDEPES falou 

sobre as diferenças entre os valores solicitados pelos Comudes. O assessor do COREDEPES, 

Paulo Roberto von Mengden, apresentou a planilha que foi entregue aos participantes e 

sugeriu que, cada Comude se reunisse para reduzirem os valores solicitados, que, somados, 

estavam muitas vezes acima do valor destinado pelo governo estadual à Consulta Popular dois 

mil e nove, dois mil e dez. Explicou, também, quais são as áreas com maiores dificuldades de 

serem cumpridas pelo governo. Os grupos se reuniram e, ao meio dia, entregaram suas 

propostas. Houve pausa para almoço e, no início da tarde, a assembleia voltou a se reunir para 

definir a cédula de votação. A cédula foi composta e ficou agendada uma reunião com os 

COMUDEs para retirada das urnas, cédulas e cartazes da consulta popular, para o dia vinte e 

quatro de julho de dois mil e nove. Nada mais tendo a constar, a presente ata é assinada por 

mim, Nara Maria Müller, secretária ad hoc e pelo senhor Delmar Henrique Backes, presidente 

do COREDEPES, registrando-se, em lista anexa, a participação de sessenta e três pessoas. 

Taquara, dezessete de julho de dois mil e nove. 

 

 


