ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFECON
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e treze, no
2º andar
do Palácio das Araucárias, nas dependências da
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU,
realizou-se reunião ordinária do CONFECON. Presidida por Mariza
Moreira,
representando a Secretária da Justiça, Cidadania e
Direitos Humanos, Maria Tereza Uille Gomes. Presentes Claudia
Francisca Silvano, Secretária Executiva, titular do PROCON/PR; o
representante do Ministério Público do Paraná da Promotoria de
Defesa do Consumidor – MP, Ciro Expedito Scheraiber, titular;
Paloma Teixeira Wendling, representante titular da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção Paraná, da Comissão de Defesa do
Consumidor – OAB/PR; a representante suplente do PROCON/PR,
Maria Izabel Verni. Participou
ainda Elizangela Aparecida
Cordeiro, Chefe do Grupo Financeiro Setorial e Danielle
Antoniacomi do Grupo de Planejamento Setorial da SEJU .
Ausentes os representantes da Associação de Defesa do Cidadão –
ADOC, que ainda não tomaram posse como os demais
conselheiros. Conforme sugerido pelo representante do MP, Ciro
Expedito Scheraiber, foi colocado em votação a prorrogação do
prazo para apresentação de projetos para utilização de recursos
do FECON e também mudança no Edital n° 001/2013, já
publicado, e publicação de novo edital cujas alterações foram
propostas pelo PROCON/PR. A proposta foi aprovada por todos e
passou-se a discussão do edital sendo estabelecido como prazo
final a data de 10 de dezembro para a apresentação de projetos.
Foram modificados ainda os artigos que tratavam das datas de
seleção e de aprovação de projetos. Foi aprovado por todos a data
de 31 de dezembro de 2013 para publicação, em diário oficial, de
todos os projetos selecionados em 2013. Ficou estabelecido e
aprovado também que os projetos selecionados deverão ser
relatados, aprovados como prioritários e publicados, em diário
oficial, até 15 de fevereiro de 2014. O texto final do Edital,
anexado ao presente, deverá ser publicado em diário oficial. Em
seguida a presidente da reunião, Mariza Moreira, pediu ao Grupo
de Planejamento Setorial – GPS que esclarecesse a todos quais

são os valores que podem ser comprometidos orçamentariamente
com os projetos ao que foi informado o valor de R$600.000,00
(seiscentos mil reais) para cobrir despesas de capital
(investimento) e R$168.750,00 (Cento e sessenta e oito mil,
setecentos e cinqüenta mil reais) para cobrir despesas de custeio
(serviços de terceiros). Questionada sobre a possibilidade de os
projetos a serem executados no biênio 2014/2015 ultrapassarem
estes valores, Danielle respondeu que poderá ser solicitada
suplementação orçamentária até o limite do valor que já estiver
depositado na conta do FECON até a data da solicitação. Em
seguida a presidente da reunião, Mariza Moreira, lembrou que já
está agendada reunião para 11 de Dezembro de 2014, na qual a
pauta será a seleção dos projetos e que ficam todos convocados
para aquela data. Informou também que na mesma reunião serão
designados os relatores de cada projeto. Os relatórios de cada
projeto serão apresentados na primeira reunião de 2014,
momento em que serão decididos quais os projetos que serão
aprovados. Não havendo nenhum outro assunto a tratar, a
presidente, Mariza Moreira, deu por encerrada a reunião. Eu,
Maria Izabel Verni, secretária ad hoc lavrei a presente ata que vai
assinada pela presidente da reunião.

