
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA CONDECON

Ata reunião ordinária CONDECON (Conselho Municipal de Defesa do Consumidor), realizada no 
dia 14 de dezembro de 2022, na sede do PROCON, e de forma online através da plataforma webex. 
No dado dia 14 do mês de dezembro de 2022, reuniram-se de forma mista (presencial e online) os 
Conselheiros do CONDECON, devidamente nomeados através de decretos. Em primeira e única 
chamada realizada às 09h15 havendo quorum e estando presentes os senhores Marcio Dellatore 
Tavares, suplente da Agersa, Ursula Meire de A. Macedo Moraes, suplente representante da 
Secretaria Municipal de Educação, Lucas Serbate, titular da OAB-Subseccção Cachoeiro de 
Itapemirim, Juarez Marqueti, titular da Asici e Francisco Ribeiro, suplente PGM.
Aberta a reunião o suplente presidente da CONDECON, Liotides Pereira de Souza Junior explicou 
a ausência presencial do presidente Fabiano Costa Pimentel e passou a palavra ao secretário-geral 
Ricardo Silva Fonseca que agradeceu a presença e deu as boas vindas a todos, e pediu para que eles 
se apresentarem. Em seguida, iniciou a pauta da reunião pela resolução 10 que trata do relatório 
referente ao 5º bimestre de 2022, que consta os dois programas em andamento. Na ficha 01 está o 
programa Procon Educação para o Consumo e os trabalhos realizados na ficha 01 e na ficha 02, o 
Núcleo do Superendividamento, que não houve atividade no período. Na ficha 03, o projeto de 
modernização administrativa, consta o trabalho realizado no período. A ficha 04 traz o projeto de 
aperfeiçoar e capacitar o servidor e as etapas concluídas.
Colocado em discussão. Nenhuma observação foi feita, sendo em seguida aprovado pelos presentes.
Antes de encerrar a reunião, o Presidente, que participava da reunião de forma online, fez um 
agradecimento e desejou votos de boas festas. Ressaltou o ano movimentado do Procon e ressaltou 
as boas ideias que estão surgindo para o próximo ano, com bons projetos para 2023,informou ainda,
está em processo de aquisição de tudo que é necessário para a nova sede. Foi perguntado aos 
conselheiros se algum deles gostaria de fazer alguma consideração final, e como não houve nenhum
manifesto, o  suplete presidente Liotides agradeceu a todos e encerrou a reunião. Não havendo mais 
questionamentos e cumprida a ordem do dia, lavrada a presente ata que vai por mim assinada, 
Ricardo Silva Fonseca, Secretário-Geral do CONDECON e pelo Presidente do CONDECON, 
Fabiano Costa Pimentel.

Fabiano Costa Pimentel
Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Ricardo Silva Fonseca
Secretário-geral do CONDECON
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