ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - CONFECON
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, no 2º andar do Palácio das
Araucárias, nas dependências da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos SEJU, realizou-se reunião do CONFECON para tratar do andamento dos projetos aprovados
para serem executados no biênio 2014/2015 com recursos do FECON e outros assuntos
conforme pauta. A reunião foi presidida por Mariza Moreira, assistente do Diretor Geral, Dr.
Leonildo Grota, representante da Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e
Presidente do CONFECON, Maria Tereza Uille Gomes. Presentes Maria Izabel Verni,
representante suplente do PROCON/PR, exercendo a função de Secretária Executiva; Paloma
Teixeira Wendling e Luciana Pedroso Xavier, respectivamente representantes titular e
suplente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, da Comissão de Defesa do
Consumidor – OAB/PR. Presentes também, o procurador de justiça Ciro Expedito Scheraiber,
representante titular do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
do Consumidor e Sonia Maria Latrônico Baena. Participaram ainda, Maria Sirlene Zietek e
Daniele Antoniacomi do Grupo Orçamentário e Planejamento - GOPS/SEJU. Aberta a
reunião, a representante do PROCON/PR, Maria Izabel Verni, justificou a ausência da Diretora
Claudia Francisca Silvano. Na seqüência expôs as dificuldades que o órgão está tendo para
executar os projetos por absoluta falta de pessoal. Maria Sirlene Zietek, da SEJU, informou
que além das questões relacionadas à Lei eleitoral, as Prefeituras de Matelandia e Sarandi
não estão aptas a receber recursos em 2014 pois não tem as certidões necessárias para
tanto. Por estas dificuldades a SEJU, através do Grupo Orçamentário, se propôs a colaborar e
apresentou uma proposta de como facilitar a execução através da unificação dos projetos.
Foi esclarecido pela representante do GOPS/SEJU, que a sugestão consiste em unificar os
Planos de Trabalho de todos os projetos aprovados, tanto os do PROCON/PR, quanto das
Prefeituras de Matelândia e Sarandi, bem como os do CAOPCON/MP de tal forma que possam
ser executados pela SEJU que ficará responsável pela aquisição dos bens e fará os
necessários processos licitatórios. Enquanto estiverem em andamento os processos de
compra, serão solicitadas as necessárias autorizações ao governador para a realização de
convênios com os interessados que não mais receberão o repasse do dinheiro e sim os bens
já adquiridos pela SEJU. Foram apresentados vários questionamentos pelos conselheiros
quanto às razões de tal forma de execução. Foi lembrado pelo GOPS/SEJU que há uma série
de formalidades que deverão ser cumpridas como por exemplo: os Planos de Trabalho terão
que ser refeitos para ficarem conforme exigência da SEJU;
que devem ser nomeados
gestores para cada projeto de cada órgão candidato ao recebimento de recursos; o gestor
deverá apresentar, a cada três meses, prestações de contas do estágio de execução de cada
projeto. Sendo estas algumas das razõews que facilitaria se todos os projetos fosse
unificados. O Dr. Ciro Expedito Scheraiber, do CAOPCON pediu prazo para levar esta
proposta e consultar o setor de execução de projetos do Ministério Público, principalmente
porque já consta nos seus projetos um Parecer do Núcleo Jurídico da SEJU com orientações.
A resposta será apresentada na próxima reunião. Sônia Baena, do MP, lembrou que os
projetos deverão ter seus valores atualizados pois já estão bastante defasados por razões
como por exemplo o aumento do IPI nos carros, o que inviabilizaria o projeto do CAOPCON.
Todos os presentes concordaram em que isto realmente deverá ocorrer e foi decidido que os
interessados deverão trazer para a próxima reunião uma atualização de valores. A
representante do PROCON/PR lembrou também que o órgão não teve condições ainda de
apresentar uma proposta de mudança da legislação do CONFECON/FECON conforme ficou
acertado em reuniões de 2013. Devido à necessidade de alguns conselheiros terem que se
ausentar a reunião foi interrompida e os assuntos serão retomados na próxima reunião.
Mariza Moreira deu por encerrada a reunião. Eu, Maria Izabel Verni, secretária ad hoc lavrei a
presente ata que vai assinada pelo presidente da reunião.

