
Ata nº 01/2020

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às oito horas e trinta minutos, na sala

de Reuniões, localizada na Câmara de Vereadores, reuniram-se os membros do Conselho Municipal

de Proteção e Defesa do Consumidor - CONDECON, para deliberar sobre: 1. Funcionamento do

PROCON; 2. Eleição da Diretoria; 3. Fundo Municipal do CONDECON; 4. Regimento Interno; 5.

Assuntos Gerais. Dando início a reunião a Coordenadora Municipal do PROCON Damires Scottá,

deu as boas vindas aos presentes e iniciou falando sobre a atual equipe do PROCON que consta

com a Coordenadora Municipal Damires Scotta,  Assessora Jurídica Janaina Battistelo Cignachi,

Pedro Júnior Estagiário de Direito e Darley Locatelli  Fiscal. Damires coloca que é uma equipe

enxuta ainda, mas que já está com uma demanda considerável, nos meses de janeiro e fevereiro já

foram feitos 130 atendimentos. Damires explanou sobre o funcionamento do PROCON, sendo um

órgão administrativo e conciliativo da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, que atende toda a

demanda de moradores de Carlos Barbosa, bem como, aos consumidores de outras cidades que

tenham efetuado a compra nesta cidade. Salienta que o PROCON mantém um contato bem próximo

do  comércio,  judiciário  e  com todos  os  órgãos  competentes  na  área.  Na  sequência  colocou  a

importância  e  função  de  cada  segmento  representado  no Conselho.  Damires  explanou  sobre  o

funcionamento do Fundo Municipal  que será oriundo de multas aplicadas aos estabelecimentos

comerciais. Jurandir sugeriu que seja orientado a comunidade sobre o que é pertinente levar ao

PROCON, afim de, diminuir a busca pelo que não é necessário. Os conselheiros debateram sobre o

assunto. Os  conselheiros sugeriram que se faça um ranking de lista de preços nos comércios locais,

Damires colocou que legalmente isso é possível. Dando sequência, Damires falou sobre a eleição da

diretoria do CONDECON que após votação ficou assim definida, para Presidente Damires Scotta,

para  Vice  Presidente  e  para  Secretária  será  discutido  na  próxima  reunião  que  será  no  dia

01/04/2020, da mesma forma a aprovação do Regimento Interno. Damires abriu espaço para as



considerações finais. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata que será assinada por

todos os presentes. 

T – Damires Scottá | S – Jusinei Foppa __________________________

Coordenador Municipal do PROCON

T – Gerson Josemar Rauber | S – Rosangela dos Santos__________________________________
Representantes da Secretaria Municipal da Educação 

T – Tatiane Borges | S – Eliane Volpatto ____________________________________
Representantes do CEC

T – Janete Spader | S – Bethânia Dutra Saraiva ______________________________
Representantes da Vigilância Sanitária Muinicipal

T – José Carlos Custódio | S – Janete Belleboni Taufer ___________________________
Representantes da Secretaria Municipal da Fazenda

T – Janaina Cristina Battistello Cignachi | S – Clarisse Fatima Lagunaz__________________
Representantes da Secretaria Municipal da Administração

T – Jussinara Magnabosco | S – Graziela Fvreitag Cichelero ___________________________
Representantes da Associação do Comércio, Indústrias e Serviços de Carlos Barbosa - ACI

T – Alexssandro Previdi | S – Augusto Cesar Molon __________________________________
Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Carlos Barbosa – CDL

T – Jurandir Bondan | S – Ari Heck ___________________________
Representantes das Associações de Moradores do Município

T – Daiane Cristina Glenzel Benelli | S – Jéssica Ronsani Emmer__________________________
Representantes da OAB subseção Carlos Barbosa


