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Ata – Reunião de Diretoria – 27/06/2013 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2013, às 21 hs, 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, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e Processo de Participação 

Popular e Cidadã – Consulta Popular. O Secretário Executivo, Paulo Roberto von Mengden 

fez a leitura do relatório de atividades e prestação de contas do projeto“ Sistema para 

capacitação em melhores práticas para produção agroindustrial familiar apoiado 

por tecnologia da informação.” realizado pela FACCAT, através do Pólo de Inovação 

Tecnológica Paranhana Encosta da Serra. 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 ao setor primário. Em 

sequencia passou-se a uma avaliação detalhado do Fórum de Participação Popular e Cidadã, 

ocorrido neste mesmo dia. A avaliação unânime foi de que pó Fórum transcorreu de modo 

adequado e retratou as expectativas de cada Comude na apresentação e defesa de 

demandas a serem submetidas á apreciação popular. O Secretário executivo vai encaminhar 

a planilha com os projetos aprovados à SEPLAG, para posteriormente providenciar na 

contratação de gráfica para reprodução das cédulas e demais documentos necessários à 

Consulta Popular do dia 07 de agosto. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, 

que vai assinada por mim, Secretário Executivo, e pelo Presidente.  
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