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9 Reunido do Conselho Gestor do Fundo Municipal.de Defesa dos Direios do 
Consumiador-FMDDC 

Aos vinte nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sede do 

Procon/Pogos, à Rua Pemambuco, 562, Centro, nesta cidade com a presença dos 

conselheiros: Fábio Camargo de Souza (Coordenador-Geral do Procon), Ricardo Luiz 

Batista(Procuradoria-Geral do Municipio), Douglas Andreani (Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas- ACIA), Ana Lúcia Aparecida da Silva 

Montevechi (Secretário Municipal de Fazenda) e João Paulo Santos Silva (Câmara 
Municipal de Poços de Caldas), realizou a 69 Reunião do Fundo Municipal dee Defesa 

dos Direitos do Consumidor- FMDDC, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 01-

Leitura e aprovação da ata anterior; 02- aprovação das contas referentes ao mês de julho 
de 2020. A prestação de contas referente do mês de julho de 2020, foram analisadas 

por todos os conselheiros presentes, por unanimidade, decidiram pela aprovação da 

prestação de contas do mês de julho com ressalva, com fundamento no art. 7°, inciso lI 

da Lei n° 8.122/05. Foi juntado à presente Ata os Mi. SMF N° 063/2020 da Secretária 

Municipal da Fazenda que declara que o Município não repassou valores devidos ao 

fundo no més de julho, sendo que o vaor a restituir ao Fundo Municipal de Defesa dos 

Direitos do Consumidor é de R$ 403.011,30 (quatrocentos e três mil, onze reais e trinta 

centavos). Foi juntado à presente ata o MI. N° 113/2020 do Procon que informa que 

ainda se encontram pendentes as transferências para a conta do Fundo Municipal de 

Defesa dos Direitos do Consumidor, de valores referentes as multas do Procon, que 

foram pagas por autuados no valor de R$ 521.034,91 (quinhentos vinte um mil, trinta 

quatro reais e noventa um centavos). Dada a palavra aos conselheiros nada 

questionaram. Nada mais a manifestar, eu Ricardo Luiz Batista, secretário, lavrei a 

presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes. * * 

max 
Fábio Camargo de Souza 

Coordenador-Geral do Procon 
Presidente 



Ricardo Luiz Batista 
Procuradoria-Geraldo Municipio 

Douglas Andreani 
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas- ACIA 

trclalo hnsnTLetdu 
Ana Lúcia Aparecida da Silva Montevechi 

Secretaria Municipal de Fazenda 

João Paulo Santos Silva 
Câmara Municipal de Poços de Caldas 
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703 Reuniäo do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do 
Consumidor- FMDDC 

Aos vinte nove do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sede do Procon/Poços, 
à Rua Pemambuco, 562, Centro, nesta cidade com a presença dos conselheiros: Fábio 

Camargo de Souza (Coordenador-Geral do Procon), Ricardo Luiz Batista (Procuradoria- 
Geral do Municipio), Douglas Andreani (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária 
de Poços de Caldas- ACIA), Ana Lúcia Aparecida da Silva Montevechi (Secretário 
Municipal de Fazenda) e João Paulo Santos Silva (Caâmara Municipal de Poços de 

Caldas), realizou a 70° Reunião do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do 
Consumidor - FMDDC, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 01- Leitura e 

aprovação da ata anterior, 02- aprovação das contas referentes ao mês de agosto de 

2020. A prestação de contas referente do mês de agosto de 2020, foram analisadas por 
todos os conselheiros presentes, por unanimidade, decidiram pela aprovação da 
prestação de contas do mês de agosto com ressalva, com fundamento no art. 70, inciso II 

da Lei n° 8.122/05. Foi juntado à presente Ata o MI. SME N° 079/2020 da Secretária 
Municipal da Fazenda que declara que o Municipio repassou ao fundo, no més de junho, 
o valor de R$ 25.420,00 (vinte cinco mil, quatrocentos e vinte reais), e com a 

desvinculação de 30% do Decreto Municipal n° 12.896/19, o valor de R$ 7.626,00 (sete 

mil, seiscentos e vinte seis reais), sendo que o valor a restituir ac uu ivuopai ue 

Defesa dos Direitos do Consumidor é de RS 395.385,30 (trezentos e noventa cinco mil, e 

trinta centavos). Foi juntado à presente ata o MI. N° 122/2020 do Procon que informa que 
ainda se encontram pendentes as transferências para a conta do Fundo Municipal de 
Defesa dos Direitos do Consumidor, de valores referentes as multas do Procon, que 
foram pagas por autuados no valor de R$ 650.175,62 (seiscentos e cinquenta mil, cento e 

setenta cinco reais e sessenta dois centavos), e que foi realizado um saque da conta do 
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor, na data de 21 de agosto de 
2020, no valor de RS 6.143,08, sem a anuência do Conselho Gestor. Dada a palavra aos 

conselheiros nada questionaram. Nada mais a manifestar, eu Ricardo Luiz Batista, 
secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros 

presentes. 

Fábio Camargo de Souza 
Coordenador-Geral do Procon 

Presidente 



Ricardo Luiz Batista 

Procuradoria-Geral do Municipio 

u 
Douglas Andreani 

Associação Comercia, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas- ACIA 

e iront+ech 
Ana Lúcia Aparecida da Silva Montevechi 

Secretaria Municipal de Fazenda 

JoãoPaulo Santos Silva 
Camara Municipal de Poços de Caldas 


