
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL -  
CASA DOS CONSELHOS  
CONSELHO MUN DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON 
  
 
Ata 02 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor -             
CONDECON de Balneário Camboriú, realizada no dia vinte e seis de novembro de dois              
mil e vinte, às nove horas da manhã, via aplicativo Meet para reunião virtual. Estiveram               
presentes os Conselheiros: Jean Carlo Lopes (Titular/PROCON), Paulo José da Costa           
(Titular/OAB - 15º Subseção) e João Sabino (Titular/CDL). Contando com a presença de             
Lucas Pereira Castro (Secretário CONDECON) e Juliano André Batista (Assistente Contábil           
Financeiro do Procon). Pauta: 1- Prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do              
Consumidor. O Presidente Jean Carlo inicia a reunião, apresenta ao Conselho Gestor a             
prestação de contas referente à gestão e exercício 01/01/2020 até 31/10/2020 do Fundo             
Municipal de Defesa do Consumidor, disponibilizando os arquivos aos Conselheiros em           
formato PDF, via aplicativo whatsapp. O Conselheiro João Sabino efetuou questionamento           
a fim de saber se houve o direcionamento de receitas para a realização de oficinas, cursos                
ou material informativo de orientação. Jean Lopes informou que não houve gastos neste             
sentido em decorrência da pandemia da COVID19, que acarretou no cancelamento de um             
evento que ocorreria em março do corrente ano. Por fim, aprovado o relatório pelos              
presentes. 2- Quanto ao pagamento de salários de 08 estagiários pelo período de um ano,               
a contar após a vigência da autorização de pagamento da folha total do Procon, a qual                
expira com o fim do Decreto de Calamidade Pública Estadual, utilizando recursos do Fundo              
Municipal de Defesa do Consumidor – FMDC, o Conselheiro João posicionou-se contrário,            
inclusive adiantou ser um posicionamento do CDL desfavorável a possível postergação do            
pagamento total da folha de pagamento do Procon. Favoráveis ao pagamento da folha dos              
estagiários se posicionaram os Conselheiros Paulo José da Costa e Jean Lopes. Por fim,              
foi solicitado ao Presidente, Jean Lopes, relatórios de autuações e aplicações de sanções             
realizadas pelo Órgão de defesa do Consumidor, o qual será encaminhado aos            
conselheiros via aplicativo whatsapp. Acertou-se pela realização de reuniões com o CDL,            
em data a ser definida, com o intuito de prestar orientação aos lojistas. 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 na mesma.  
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Assinaturas (4)

Paulo José da Costa (Participante)
Assinou em 30/11/2020 às 14:34:27 (GMT -3:00)

Jean Carlo Lopes (Participante)
Assinou em 02/12/2020 às 08:53:19 (GMT -3:00)

João Ricardo Sabino (Participante)
Assinou em 02/12/2020 às 14:42:12 (GMT -3:00)

Casa dos Conselhos (Participante)
Assinou em 02/12/2020 às 14:46:13 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

30/11/2020 às 14:34:27 
(GMT -3:00)

Paulo José da Costa E-mail costa@univali.br, IP: 179.221.218.112 assinou.

30/11/2020 às 13:45:56 
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos solicitou as assinaturas.

02/12/2020 às 14:46:13 
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos E-mail bccasadosconselhos@gmail.com, IP: 
170.82.223.2 assinou.
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Data e hora Evento

02/12/2020 às 08:53:19 
(GMT -3:00)

Jean Carlo Lopes E-mail jcladvogado@gmail.com, IP: 200.146.221.74 
assinou.

02/12/2020 às 14:42:12 
(GMT -3:00)

João Ricardo Sabino E-mail joaoadv@hotmail.com, IP: 189.41.241.193 
assinou.
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