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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezesseis horas e trinta minutos, realizou-

se a Assembleia Geral do COREDE Paranhana / Encosta da Serra, no auditório do Campus 

das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT. O presidente do Corede, Delmar Henrique 

Backes saudou a todos os presentes e iniciou a assembléia apresentando ao conhecimento de 

todos o resultado das conversações promovidas pelo Fórum dos Coredes-RS com o Governo 

do Estado, sobre o Processo de Participação Popular, ou Consulta Popular. O acordado foi de 

que o novo nome será Processo de Participação Popular e Cidadã e Consulta Popular e 

Cidadã. O calendário das respectivas atividades em 2011 será: Audiências Públicas entre os 

dias 20 e 30 de junho, onde, com a participação do Governo na prestação de esclarecimentos, 

far-se-á a escolha de 5 (cinco) Programas de Governo, onde deverão ser incluídas todas as 

demandas a sem posteriormente votadas. Entre os dias 30 de junho e 10 de julho ocorrerão as 

Assembléias Municipais, formatando os projetos de interesse local e entre 11 e 20 de julho 

realiza-se o Fórum Regional de Participação, decidindo sobre o rol de demandas a serem 

votadas. A votação popular ocorrerá no dia 10 de agosto, nos mesmos moldes utilizados nos 

anos anteriores. Ficou ao encargo de cada Comude a escolha das datas de suas assembléias 

Municipais, que deverão ser comunicadas ao Corede. Sanadas as dúvidas e questionamentos 

apresentados, foi submetida a assembléia a proposta de alteração do Estatuto do 

COREDEPES, com a inclusão, no Art. 17, das Competências do presidente, o item” IX – 

Assinar cadastros e protocolos físicos e digitais, sempre que relacionados ao patrimônio, a 

renda e as obrigações fiscais e parafiscais do COREDEPES.” Ao final, Delmar Backes 

agradeceu a confiança e presença de todos, encerrando a Assembléia. Nada mais tendo a 

declarar, lavro a presente ata que vai assinada por mim, Paulo Roberto von Mengden, 

Secretário Executivo e pelo senhor Delmar Henrique Backes, presidente do COREDEPES. 

Registra-se, em lista anexa, as assinaturas de quarenta e dois participantes. Taquara, seis de 

junho de dois mil e onze. 

 


