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Ata – Reunião de Diretoria – 08/04/2015 

Aos oito dias do mês de abril de 2015, às 18 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: Exame do Documento Situação 

Financeira do RS, apresentado pelo Governo do Estado; Situação das Demandas aprovadas 

nas Consultas Populares de 2014 e anteriores; Controle Social sobre Projeto de Pesquisa; 

Assuntos Gerais. O Presidente fez um relato da reunião de 06 do corrente, onde o 

Governador do Estado, Ivo Sartori e o Secretário da Fazenda, Giovani Feltes apresentaram 

um documento detalhando a situação das finanças estaduais, concluindo com um déficit 

esperado no valor de cinco bilhões e duzentos milhões de reais. Esta situação, que foi 

motivo de apreensão por parte dos  presentes impactou de imediato na apreciação do item 

seguinte da pauta, qual seja a situação  das demandas das consultas populares. O consenso 

foi de, apesar do reconhecimento da situação dramática das finanças estaduais, que é 

obrigação da Diretoria a permanente insistência quanto ao cumprimento das ações 

aprovadas. Os presentes reconhecem a dificuldade cada vez maior de execução mas 

amparados na legislação mandatória da consulta, exigirão o cumprimento das ações 

aprovadas. Quando a ação de controle social a plateia ouviu um relato detalhado das ações 

relativas ao Projeto  “ Sistema para Gestão do Conhecimento Aplicado a Socialização e 

Inclusão Digital de Comunidade e Organizações via Rede Social Wireless”. Após examinar o 

Relatório Final do referido projeto a Diretoria declarou-o aprovado, indicando elogios à 

FACCAT pelo patrocínio parcial do projet Secretaria de Ciência e Tecnologia em investir em 

geração de conhecimento. Na sequencia o Presidente comunicou ainda que o Corede está 

atuando junto a Empresa gaúcha de Rodovias, no Conselho Fiscal, aproveitando esta 

situação na fiscalização do Pedágio da RS 239, onde acompanha o andamento das obras de 

restauração e manutenção da rodovia. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente 

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