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Ata – ASSEMBLEIA GERAL – 10/06/2016 

Aos dez dias do mês de junho de 2016, às 18 hs, reuniu-se a Diretoria do COREDEPES, as 

diretorias dos Comudes e representantes da comunidade para tratar de assuntos 

administrativos e da realização da Consulta Popular. Presente um representante da 

Secretaria do Planejamento do Governo do Estado. A reunião ocorreu no auditório do  

Campus da FACCAT. A sessão foi aberta pelo Sr. Presidente  Delmar Henrique Backes, que 

saudou os presentes a apresentou a pauta, proposta pela SEPLAN, de avaliação das ações 

decorrentes da Consulta Popular e do encaminhamento deste ano. O representante da 

Seplan iniciou sua explanação apresentado as dificuldades financeiras com que o governo do 

estado convive e relatando as diversas ações propostas para contorno ou solução desta 

crise. Informou, no entanto que, desde o ano anterior o sr. Governador determinou às 

secretarias que as demandas da Consulta Popular, apresentadas num prazo mutuamente 

definido, tramitem com prioridade dentro do Governo. Assim o representante indicou a 

possibilidade de ser fixado a data de 31 de janeiro de 2017 como prazo máximo para 

apresentação de projetos, que cumprindo este prazo teriam sua execução garantida. Após 

diversas manifestações sobre esta medida foi acordado que a data limite será a de 28 de 

fevereiro, dando assim prazo hábil para que os projetos sejam adequadamente formatados 

nas prefeituras. Outra medida informada e debatida foi a de que os projetos relativos à 

consulta popular sejam informados à seplan, imediatamente após seu protocolo na 

secretaria respectiva. Desta forma a seplan fará o monitoramento constante e, se 

necessário, entrará em contato com a prefeitura. Encerrou-se a reunião com o 

agradecimento da região à SEPLAN, pela boa disposição em dialogar com a região. Nada 

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

Executivo, e pelo Presidente.  
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