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Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 2 

dezenove, às 14:00 horas, na sede do SEBRAE, cito a rua Dr. 3 

Lauro Cunha Fortes, nº 450, bairro de Uvaranas,  reuniram-se para 4 

reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico de 5 

Ponta Grossa - CDEPG os seguintes membros titulares: Marcelo 6 

Rangel Cruz de Oliveira, Ivonei Afonso Vieira, Celso Augusto 7 

Sant’Anna, Cláudio Grokoviski, Paulo Eduardo Oliveira de Barros, 8 

Ciro Macedo Ribas Junior, Edgar Hampf, Miguel Sanches Neto, 9 

Joel Franzim Junior, Indianara Prestes Mattar Mileo, Leonardo 10 

Puppi Bernardi, Florisvaldo Aparecido Hudinik, Darci Miara Junior, 11 

Jussara Salgado Bittencourt, Priscila Garbelini Jaronski, José 12 

Vanilson Cordeiro, Rafael Gustavo Mansani e Wilson de Oliveira e 13 

os membros suplentes: Tônia Mansani de Mira, Eldo Berger,  Michel 14 

Jorge Samaha, Marlon da Rosa Farias, Leonardo Mendes Stadler, 15 

Wagner Gil Denck e Sandra Mara Camargo Queiroz, José Loureiro 16 

secretário da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e 17 

Qualificação Profissional - SMICQP.  Justificaram a falta do 18 

representante da UTFPR e seu suplente, devido à missão da 19 

delegação de fora do país na Universidade Tecnológica Federal do 20 

Paraná. Dando início à reunião, o Prefeito Marcelo Rangel, deu às 21 

boas vindas e agradeceu a presença de todos. Passou a palavra ao 22 

Sr. Joel que realizou a abertura da reunião, colocando a Ata nº 03 23 

para aprovação, sendo aprovada sem ressalvas. Em seguida 24 

relatou sobre a reunião realizada no dia 23 de janeiro de dois mil e 25 

dezenove, às 14 horas onde se reuniram os conselheiros com o 26 

interesse na elaboração do Regime Interno CDEPG, estando 27 

presentes: Luiz Eduardo P. Rosa, Amarildo Prâmio, Florisvaldo 28 

Aparecido Hudinik, Leonardo Puppi Bernard, Leonardo Mendes 29 

Stadler, Gilmar Denck, Roberto Mongruel, representantes da 30 

ACIPG, Joel Franzim Junior representante do SEBRAE, João Luiz 31 

Kovaleski representante da UTFPR, Wilson de Oliveira 32 

representante Veículos de Comunicação, Jussara Salgado 33 

Bittencourt representante do Sindicato Rural de Ponta Grossa e 34 

Priscila Garbelini Jarinski representante dos Sindicatos Patronais. 35 

Foi aberto um processo de discussão para a melhoria do Regime 36 

Interno, onde o Sr. Joel destacou o regimento e cada conselheiro 37 



contribuiu nas minúcias do mesmo, alterando o artigo 80, nos 38 

incisos: III - Um representante de cada Instituição Particular do 39 

Ensino Superior, alterado para: Um representante das Instituições 40 

Particular do Ensino Superior; no inciso VII - Um representante do 41 

TECPAR – Instituto de Tecnologia do Paraná, alterado para: Um 42 

representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 43 

– SEBRAE, no inciso VIII - Dois representantes das indústrias de 44 

base tecnológica, alterado para: Dois representantes das indústrias 45 

de base tecnológica por indicação da Federação das Indústrias. No 46 

artigo 90 foi alterado o inciso I - Um representante do setor de 47 

comércio, alterado para: Dois representantes do setor de comércio 48 

indicado pela ACIPG e/ou Sindimercado. Excluído o inciso II. Um 49 

representante do setor do comércio varejista. Incluído o inciso VIII - 50 

Um representante da Secretaria Municipal de Turismo. No artigo 51 

10° foi incluído o inciso VIII - Um representante da casa da Indústria 52 

(FIEP). O artigo 11° as alterações realizadas foram nos incisos III - 53 

Um representante da Secretaria de Estado da Agricultura alterado 54 

para: Um representante da Secretaria de Estado da Agricultura e 55 

abastecimento. O inciso V - Um representante da Associação dos 56 

Agrônomos de Ponta Grossa, alterado para: Um representante das 57 

Instituições de Pesquisas. Excluído o inciso VII. No artigo 12° que 58 

trata da Câmara Técnica de Comércio Exterior foi acrescida a 59 

Indústria, passando a denominar Câmara Técnica de Indústria e 60 

Comércio Exterior. As alterações no artigo 16° foram no inciso II - 61 

Assuntos do dia: apresentação de estudos e projetos, apreciação, 62 

pareceres, pronunciamentos e votação, e assuntos gerais. Neste 63 

inciso foi complementado que os membros efetivos e convidados 64 

poderão apresentar os assuntos do dia: apresentação de estudos e 65 

projetos, apreciação, pareceres, pronunciamentos e votação, e 66 

assuntos gerais. Excluindo assim o Parágrafo 1° tornando o 67 

Parágrafo 2° em Parágrafo único. No artigo 18° Parágrafo 2° Os 68 

membros titulares do Plenário terão direito a um voto por membro, 69 

sendo na ausência do titular o voto ficará a cargo de seu suplente. 70 

Foi alterado para: Os membros titulares do Plenário ou suplente 71 

terão direito a um voto. Por fim, foi inserido um capítulo inteiro 72 

referente às eleições. Em relação à guarda de documentos ficaram 73 

sob responsabilidade através da Coordenadora de Fomento ao 74 



Empreendedorismo e Inovação, pertencente à Secretaria Municipal 75 

de Indústria, Comercio e Qualificação Profissional. Em seguida Sr. 76 

Joel colocou o regimento para aprovação, sendo este aprovado 77 

pelos membros presentes. O Prefeito convocou a próxima reunião 78 

para o dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove as 79 

quatorze horas, na qual acontecerá a votação para a mesa diretora 80 

que será composta pelos seguintes cargos: presidente, vice-81 

presidente, tesoureiro, primeiro secretário e segundo secretário, foi 82 

decidido que o voto será por cargo. Informou que a partir deste 83 

momento as inscrições estão abertas e serão encerradas no dia 84 

vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezenove, as inscrições 85 

deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Indústria e 86 

Comércio e Qualificação Profissional. Os membros da UEPG 87 

declararam que não tem pretensões para concorrer às eleições, 88 

pois tem como propósito de contribuir de forma técnica. A Sr. Tônia 89 

convidou os membros para participar da reunião sobre o projeto 90 

PMAI que acontecerá na próxima quinta-feira dia vinte e um de 91 

fevereiro de dois mil e dezenove as quatorze horas na SMICQP 92 

para um entendimento sobre o projeto, pois este será 93 

operacionalizado pelo CDEPG. Passado a palavra ao Prefeito 94 

Marcelo Rangel que explica a importância do apoio e seriedade de 95 

todos os membros, e relata que neste mesmo dia teve uma reunião 96 

com o secretário de planejamento, secretário de finanças, 97 

presidente da autarquia de transito, onde discutiram a lei que 98 

mudará o município no transporte público e destaca a importância 99 

da análise do conselho para auxiliar a desburocratizar. Também 100 

relatou sobre as notícias recebidas durante a semana: Como o 101 

índice FIRJAN que Ponta Grossa subiu 19 posições no ranking de 102 

desenvolvimento, sobre o Prêmio Ozires um premio nacional, que a 103 

SMICQP ganhou com o projeto Aceleradora de Negócios VOE. 104 

Sobre o Investimento de 35 milhões para o aeroporto da cidade, 105 

Instituto Federal, a pretensão do Parque Ecotecnológico, 106 

Implantação do Programa Compliance; O município receberá a 107 

primeira fábrica de matéria-prima de Mars, relatou sobre a posição 108 

do governador para que o município promova uma feira podendo 109 

ser chamada de AGRITEC. Para finalizar o Prefeito informou que 110 

este serão assuntos da pauta da próxima reunião sendo elencado 111 



em seguida da votação para a mesa diretora. Sem mais assuntos 112 

para tratar, encerrou-se a reunião e eu, Ana Maria Costa Andreata, 113 

encerro a presente ATA, que será lavrada por mim e demais 114 

presentes. 115 


