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Ata da Reunião Ordinária da Comissão Temporária para avaliação de projeto - 

CONDECON de Balneário Camboriú, realizada no dia seis de julho de dois mil e vinte e 

um, às 14 horas da tarde, via aplicativo Skype para reunião virtual. Estiveram presentes: 

Jean Carlo Lopes (Titular/PROCON), Eraldo de Carvalho Júnior (Titular/ACIBALC), 

Robson Bez (Titular/Sec. Meio Ambiente), Paulo José da Costa (Titular/OAB - 15º 

Subseção), a Senhora Marilene Cardoso, Secretaria de Educação, e a Sra. Dijaiza 

Gomes De Sá Souza, também representante da Secretaria de Educação. E ainda, 

secretariando a presente Comissão, o senhor Lucas Pereira Castro, representante do 

Procon. Pauta – Avaliação do Projeto “EDUCAÇÃO FINANCEIRA - UM CURRÍCULO A 

SER INSERIDO NAS RELAÇÕES SOCIAIS DE CONSUMO”. Aberta a reunião pelo Sr. 

Presidente desta Comissão, Eraldo Carvalho, solicitou às representantes da Secretaria de 

Educação para que expusessem as modificações realizadas no Projeto. Foram 

apresentadas as modificações, as etapas, propostas e orçamentos das empresas Furb, 

Univali e Harpia para formação dos professores. Da mesma forma, foram apresentados 

orçamentos para aquisição de equipamentos de informática para implementação do 

Projeto. Após a explanação, o Conselheiro Eraldo questionou quanto ao amparo legal para 

que haja o custeio, pelo Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – FMDC, na compra 

dos equipamentos citados no Projeto. Também indagou quanto ao cumprimento das etapas 

do Projeto. Houve justificativa por parte da Sra. Marilene quanto ao uso dos equipamentos 

no desenvolvimento do Projeto, sugerindo que houvesse uma consulta jurídica quanto a 

legalidade da aquisição. Conselheiro Eraldo questionou ainda quanto a fundamentação e 

detalhamento pedagógico da utilização do material a ser adquirido. A Sra. Marilene 

prontificou-se em detalhar essas informações no projeto, bem como inserir a quantidade de 

alunos por escola que utilizarão o material. Passada a palavra ao conselheiro Paulo, este 

retomou o debate quanto ao ponto da legislação que daria amparo à aquisição de 

equipamentos e custeio do Projeto de modo geral. Em síntese, o Conselheiro Paulo afirma 

que o Projeto é bom, porém não está respaldado ainda legalmente, opinou que poderia se 

buscar, por meio do FMDC, a consecução de trabalho científico para formação dos 

profissionais de educação, não vislumbrando, porém, a possibilidade de aquisição de 

equipamentos. Apoia o fomento através do FMDC na criação da disciplina de educação 

financeira nas relações de consumo. A Sra. Marilene explicou aos Conselheiros como 

funciona o procedimento para se inserir uma disciplina na grade curricular do Município, 

procedimento este que prescinde de aprovação pela Câmara de Vereadores. Por fim, dada 

a dúvida jurídica quanto a legalidade do uso dos recursos financeiros do FMDC para 

financiar o presente Projeto, o Sr. Lucas sugeriu que se fizesse uma consulta à 

Procuradoria Geral do Município, o que foi acolhido por todos. Após o retorno do parecer 

jurídico da Procuradoria será marcada nova reunião desta Comissão. A presente reunião 

foi gravada em um arquivo de formato mp4, o qual ficará salvo na pasta arquivo das atas 
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de reuniões 2021, Comissão Temporária, deste CONDECON. Sem mais a ser tratado, é 

dada por encerrada a reunião e eu, Lucas, lavro esta ata que após lida, será assinada 

digitalmente por todos dando legalidade ao ato.   

 

Jean Carlo Lopes 

ASSINADO 

jean.lopes@bc.sc.gov.brIP: 45.162.71.33Assinado em: 09/08/2021, 1:50:22  

Eraldo de Carvalho Júnior 
ASSINADO 

eraldocarvalho@terra.com.brIP: 187.59.61.248Assinado em: 05/08/2021, 8:33:58  

Paulo José da Costa 

ASSINADO 

costa@univali.brIP: 200.169.48.5Assinado em: 03/08/2021, 8:17:48  

Lucas Pereira Castro 

ASSINADO 

lucas.castro@bc.sc.gov.brIP: 45.162.71.33Assinado em: 03/08/2021, 1:34:25 

Robson Bez 
ASSINADO 

robsonbez@hotmail.comIP: 45.162.71.33Assinado em: 04/08/2021, 2:39:28 

Casa dos conselhos 
ASSINADO 

bccasadosconselhos@gmail.comIP: 45.162.71.33Assinado em: 10/08/2021, 9:12:24  


