ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e onze, no mini-auditório do
Palácio das Araucárias, realizou-se a reunião do CONFECON, presidida pela
Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Maria Tereza Uile Gomes e
com a presença dos seguintes conselheiros: Claudia Francisca Silvano e Maria
Izabel Verni, representante titular e suplente do PROCON/PR, respectivamente; o
representante do MP/PRODEC Ciro Expedito Scheraiber; a representante titular
da OAB/PR, Ana Claudia Loyola da Rocha e como convidados, Elizangela
Aparecida Cordeiro, contadora do FECON,
Alexandra Carla Scheidt, chefe de
gabinete da SEJU; Edina Maria Silva de Paula, Diretora Geral da SEJU e Cesar
Tuponi, representante da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia
Legislativa do Estado. A presidente do CONFECON, Maria Tereza Uile Gomes,
abriu os trabalhos dando boas vindas aos conselheiros e desejando um bom
trabalho ao CONFECON por ser esta a primeira reunião do ano. Após, fez a leitura
da pauta do dia, passando para o primeiro assunto que foi aprovação da ata da
última reunião com CONFECON realizada em três de novembro de dois mil e dez.
Por sua sugestão foi dispensada a leitura uma vez que todos já tinham recebido
cópia da ata nas respectivas pastas e não havendo nenhuma sugestão de
mudança foi aprovada por todos os presentes. O próximo assunto a ser discutido
foi a apresentação da proposta de edital de chamamento para apresentação de
projetos a serem executados em 2012 e a serem financiados com recursos do
FECON. Pela proposta, a data final para apresentação dos projetos ficou definida
como sendo 17 de outubro de dois mil e onze e que os projetos selecionados para
receber recursos devem ser aprovados na reunião do CONFECON em 31 de
outubro e que a publicação dos projetos selecionados deve ser realizada até três
de novembro de dois mil e onze. A proposta foi aprovada por todos os
conselheiros.A Presidente ponderou sobre a necessidade de executar projetos
ainda em 2011 para que os recursos ora depositados na conta do Fundo não
sejam recolhidos ao tesouro do Estado. A suplente do PROCON/PR, informou
sobre a execução dos projetos que foram aprovados em 2010 durante o ano de
2011 e que talvez não haja tempo útil para execução dos projetos que ainda
serão aprovados em função da necessidade de cumprimento das formalidades
legais. A representante da OAB/PR, Ana Claudia Loyola, sugeriu que seja dado o
máximo de publicidade à publicação do edital para que todos os órgãos e
entidades de defesa do consumidor do Estado possam participar com a
apresentação de projetos. Retomando a palavra, a presidente do CONFECON
apresentou a proposta de datas para a realização das futuras reuniões do
CONFECON. Após uma troca de sugestões entre os conselheiros em função de
compromissos anteriormente assumidos por alguns deles, ficou definido e
aprovado por todos que seja em cinco de outubro, 31 de outubro e 30 de
novembro do ano em curso. Na seqüência a presidente, dando seqüência à pauta
do dia, passou a palavra à Maria Izabel Verni, suplente do PROCON/PR,
designada relatora para apresentar a proposta de modificação do plano de
aplicação do Projeto de Digitalização do Processo Administrativo de Reclamação
no PROCON/PR. A relatora apresentou graficamente a diferença da proposta

apresentada e aprovada pelo CONFECON em dois mil e dez, item por item do
que está sendo modificado objetivando sua execução. Esclareceu que haverá
redução no custo total e que apenas dois itens a serem adquiridos sofreram
alteração, conforme proposta entregue aos conselheiros e que ficará anexada à
presente ata. Dessa forma o projeto tem o valor atual de R$127.528,00 a serem
financiados pelo FECON e R$14.170,00 de contrapartida da SEJU, que o objeto
passará de 21 para 23 computadores o que otimiza a utilização dos recursos
aprovados. Após análise da planilha de custos a proposta de alteração foi
aprovada por todos os conselheiros presentes. A Presidente desculpou-se por ter
que se retirar em função de outros compromissos assumidos, passou a
coordenação da continuidade da reunião para a secretária executiva, Claudia
Francisca Silvano que abriu a palavra aos presentes para a manifestação livre dos
conselheiros. A suplente do PROCON/PR, Maria Izabel Verni, esclareceu ao
conselheiro representante do MP/PRODEC, Ciro Expedito Scheraiber que o
CONFECON não tem problemas com a emissão de boletos de multa e
acompanhamento dos seus pagamentos. Que o CONFECON tem tido problemas
com a Caixa Econômica Federal, no que se refere à não identificação de depósitos
que tem entrado na conta corrente do FECON, via Banco do Brasil. Agradeceu o
interesse do MP/PRODEC em ceder seu sistema de emissão de boletos “PRO/MP”,
realizado através do ofício 069/2011, e informou que a Caixa deverá passar a
fazer a identificação de depósitos na conta corrente do fundo. Não havendo mais
assuntos a tratar a Secretária Executiva deu por encerrada a reunião. Eu, Maria
Izabel Verni, secretária ad hoc lavrei a presente ata que vai assinada pela
Presidente do CONFECON e terá anexada a lista de presença.
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