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Ata – Reunião de Diretoria – 28/01/2016 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2015, às 18 hs, reuniu-se a Diretoria do 

COREDEPES com representantes da Secretaria do Planejamento do Governo do Estado, 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, proposta pela SEPLAN, de 

avaliação das demandas votadas nas consultas populares anteriores e ainda não executadas. 

Os representantes da Seplan iniciaram 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. Acrescentaram ainda um aspecto surpreendente, de 

que quase vinte porcento das demandas simplesmente não são formalizadas junto às 

secretarias, ações que devem partir das prefeituras. Mesmo reconhecendo que isto é um 

fato sobre o qual exige-se uma ação política diversa, os presentes na reunião lembraram à 

SEPLAN que as ações da Consulta Popular continuam sendo tratadas como ações de segunda 

linha na maior parte das secretarias, que sempre dão prioridade ao plano interno de ações, 

deixando a Consulta Popular para tràs, face a falta de recursos. O representante da SEPLAN 

informou que isto está sendo controlado pelo Governo do estado que baixou determinação 

para que os projetos da Consulta Popular tenham seu orçament liberado até o final do mês 

de janeiro e que a cota financeira para atende-los esteja liberada no mês de março. Esta 

determinação do Sr. Governador já foi colocada em prática pela secretaria da Fazenda. Esta 

informação foi motivo de jubilo entre os presentes que afirmaram encontrar boa disposição 

do Governo. Insistem no entanto em que a seplan monitore estes projetos, permitindo 

identificar eventuais gargalos ou dificuldades. 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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