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Ata – Reunião de Diretoria – 20/06/2011 

 

Aos vinte dias do mês de junho de 2011, às 18 hs 30 min, reuniu-se  a Diretoria 

do COREDEPES, na sala de reuniões do Campus da Faccat. A sessão foi aberta 

pelo Sr. Presidente  Delmar Henrique Backes, que saudou os presentes a 

apresentou a pauta: Controle Social - Exame e aprovação do Relatório de 

Projeto de Pesquisa  da Faccat com a Secretaria de Ciência e Tecnologia; e 

Processo de Participação popular e Cidadã. O Secretário Executivo, Paulo 

Roberto von Mengden fez a leitura do relatório de atividades do projeto 

“Sistema Mecano-ergonômico Aplicado a Otimização do Processo Calçadista”, 

realizado pela FACCAT, através do Pólo de Inovação Tecnológica Paranhana 

Encosta da Serra, em Convênio com a Secretaria  de Ciência e Tecnologia – 

Convênio SCT 16/2005. Foram igualmente apresentadas as contas do citado 

projeto, incluindo a devolução de R$ 7.402,23, referentes a valores não 

utilizados pela Faccat. Os presentes, após exame e indagações votaram pela 

aprovação unânime do apresentado, fazendo voto de louvor à Faccat e à SCT 

pela aplicação de recursos vultosos na economia local, em especial á industria 

calçadista, base econômica da região. Em seguimento, no mesmo tema de 

Controle Social, foi apresentado o Relatório da segunda Etapa do Projeto 

capacitação Empresarial, oriundo de Convênio entre a FACCAT e a Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, destinado a qualificar o 

micro e pequeno empresário local em técnicas de gestão. Foram igualmente 

apresentadas as contas do citado projeto, incluindo a devolução de R$ , 

referentes a valores não utilizados pela Faccat. Os presentes, após exame e 
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indagações votaram pela aprovação unânime do apresentado, fazendo voto de 

louvor à Faccat e à SEDAI pela aplicação de recursos vultosos na economia local 

Em sequencia passou-se a tratar do PPPC, com a apresentação do resumo do 

Plano Plurianual 2012-2015 e seus programas. Após debates a Diretoria decidiu 

retomar o tema após a Audiência Publica programada para o dia 1º de julho 

próximo, onde o Governo do Estado informará mais detalhes da proposta. 

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

mim, Secretário Executivo, e pelo Presidente.  
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