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DEGRAVAÇÃO DA REUNIÃO 05 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 2 

dezenove, às 16:00 horas, na sede do SEBRAE, cito a rua Dr. Lauro 3 

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

ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta 5 

Grossa - CDEPG os seguintes membros titulares: Cláudio 6 

Grokoviski, Paulo Eduardo Oliveira de Barros, Ciro Macedo Ribas 7 

Junior, Edgar Hampf, Antônio Augusto de Paula Xavier, Joel Franzim 8 

Junior, Douglas Fanchin Taques Fonseca, Indianara Prestes Mattar 9 

Milleo, Leonardo Puppi Bernardi, Florisvaldo Aparecido Hudinik, 10 

Darcy Miara Junior, Jussara Salgado Bittencourt, Priscila Garbelini 11 

Jaronski, Rafael Gustavo Mansani e Wilson de Oliveira e os membros 12 

suplentes: Tônia Mansani de Mira, Eldo Berger, Manoel Marcelo, 13 

Michel Jorge Samaha, Marlon da Rosa Farias, Sandra Mara 14 

Camargo Queiroz, João Vendelin Kieltyka.  A ausência do Prefeito 15 

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira foi justificada devido à viagem em 16 

Brasília, onde teve uma audiência da parte agrícola e no final da 17 

reunião irá mandar um vídeo. Dando início à reunião, Sra. Tônia 18 

Mansani de Mira, deu às boas vindas e agradeceu a presença de 19 

todos. Passou a palavra ao Sr. Joel que realizou a abertura da 20 

reunião, colocando a Ata nº 04 e Regimento Interno do Conselho de 21 

Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa para aprovação, 22 

sendo aprovado sem ressalvas. Sr. Joel deu continuidade na reunião 23 

dizendo que conforme combinado reunião anterior foi estabelecido 24 

uma semana para inscrição de chapa para a Presidência, assim 25 

como o prazo sendo menor que 30 dias de convocação para eleições 26 

com fins de agilizar o processo. Pediu a Sra. Tônia para apresentar 27 

as inscrições realizadas para a mesa diretora dentro do prazo 28 

estabelecido e conforme as exigências que constam na ata anterior. 29 

A única inscrição foi da Sr. Priscila Garbelini Jaronski. O Sr. Douglas 30 

interviu e relatou que conversou com o prefeito juntamente com os 31 

Srs. Tônia, Wilson e Altemir na quinta feira anterior a reunião, em 32 

relação às eleições, que não seria prudente que a Sr. Tônia se 33 

candidatasse e assumisse a presidência por ser funcionária pública. 34 

Em seguida relatou que mais de três a quatro anos a ACIPG vem 35 

trabalhando para o desenvolvimento deste conselho, primeiro foi 36 

criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ponta 37 
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Grossa, e pelo fato de não ter sido criado uma lei municipal ficou sem 38 

proteção jurídica, com isso a ACIPG foi até Maringá para conhecer 39 

como funcionava o Conselho de Desenvolvimento Econômico de 40 

Maringá (CODEM), principalmente em relação à Lei, onde se 41 

dispuseram a virem até Ponta Grossa para realizar uma palestra para 42 

ACIPG. Pois o CODEM foi o primeiro conselho e hoje é um exemplo 43 

no Brasil. O prefeito teve a oportunidade de participar da palestra e 44 

em seguida foi encaminhado a Lei para a Câmara, sendo aprovada 45 

e criado o conselho em Ponta Grossa. Frisou que não pode compor 46 

ao cargo de presidência representantes da Prefeitura, pois perde 47 

toda a razão de existir o CDEPG, sendo que o prefeito já possui o 48 

Secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, entre 49 

outros secretários, tendo assim toda estrutura e com isso não possui 50 

a necessidade de ter um Conselho. O CDEPG é da comunidade e é 51 

quem vai conduzir, por isso que compõem de pessoas que não tem 52 

vínculo e não é partidário do prefeito para dar certo, o cargo de 53 

presidência também não poder ser alguém que esteja brigado com o 54 

prefeito, não tenha negócios com a prefeitura. Em Foz do Iguaçu 55 

conversou com o Sr. Vitor estando presente o Sr. Wilson foi 56 

mencionou o nome do Joel para a presidência, porém o Sr. Vitor falou 57 

que estão indo pelo caminho errado, e não deve ser misturado as 58 

coisas, pois o Sr. Joel está como SEBRAE e toda responsabilidade 59 

será do SEBRAE, e o papel do Joel é de assessorar o conselho. 60 

Desta forma foi conversado com o prefeito, que concordou com a 61 

posição e perguntou se tinham algum nome, pensaram em nomes 62 

com um bom relacionamento com a cidade e que se simpatizasse 63 

com o prefeito, como Ricardo Pinheiro, Paulo presidente do operário. 64 

Em Londrina, o Sr. João Barreiro mencionou que a pessoa certa é a 65 

Indianara que já trabalhou no Centro Integrado de Educação Pública 66 

(CIEPI), depois foi conversado com a Sr. Indianara que aceitou se 67 

candidatar desde que tenha o consenso do prefeito, não querendo 68 

se disputar chapa da prefeitura. Relatou que o prefeito ligou para a 69 

mesma trocar ideias, aceitando assim sua candidatura, e entendeu 70 

que a Sr. Tônia, por estar secretariando o conselho, já estava 71 

tomando providências para inscrição da chapa da Sr. Indianara. A 72 

Sra. Tônia interviu informando que a inscrição não era por chapa 73 

conforme a reunião anterior, mas individual, onde conversou com o 74 
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Sr. Wilson que ficaria neutra. O Sr. Wilson relatou que ficou 75 

desapontado e pediu desculpas a Sr. Indianara, pois foram conversar 76 

com o prefeito para um consenso, claro respeitando as outras 77 

entidades representadas. Ligou no dia seguinte para a Sr. Tônia que 78 

informou que não havia a necessidade da inscrição. A Sr. Tônia 79 

relatou que informou que ninguém havia feito a inscrição formal. O 80 

Sr. Wilson relatou que foi informado que não seria seguido o período 81 

para eleição conforme o Regimento por ser a primeira eleição, não 82 

tendo a necessidade da inscrição formal, sendo um acordo a eleição. 83 

A Sr. Tônia perguntou se o mesmo leu a ata, pois informou na ligação 84 

que precisava ler a ata. O Sr. Wilson falou que não leu a ata, apenas 85 

confiou na ligação, e perguntou se precisava de algum ofício para a 86 

inscrição e foi informado que não teria a necessidade. A Sr. Tônia 87 

explica que só teve uma intenção para a candidatura via e-mail da 88 

Sr. Priscila, que se colocou à disposição. O Sr. Darcy relatou que 89 

faltou comunicação entre os envolvidos, consultando outras 90 

intenções, e está começando errado pois existe uma ata, um 91 

regimento e um conselho que deve ser seguido, se a inscrição era 92 

até na sexta-feira deveria ser cumprido, “não defendendo a Sr. 93 

Priscila”, apenas deve ser seguido o estatuto, obedecendo as normas 94 

e as leis. A Sr. Tônia relatou que a pergunta do Sr. Joel se alguém 95 

mandou a inscrição, e foi informado que recebeu apenas o e-mail da 96 

Sr. Priscila. O Sr. Douglas explica que não estão achando que o 97 

presidente precisa ser alguém da ACIPG ou associado, mas qualquer 98 

pessoa da comunidade que tenha as qualidades sendo uma pessoa 99 

bem relacionada, competente e que não tenha relacionamento com 100 

a prefeitura. A Sr. Tônia leu o e-mail que dizia: Tendo em vista a 101 

abertura do prazo da apresentação dos candidatos do CDEPG, 102 

conforme definido na última reunião 18 de fevereiro de 2019 em ata, 103 

como representante do sindicato patronais coloco o meu nome a 104 

disposição para o cargo de presidência desse conselho, visando uma 105 

gestão compartilhada e participativa com os demais componentes da 106 

diretoria, deixo também o meu nome à disposição para os demais 107 

cargos da diretoria e não sendo hesitado a presidência. A Sr. Tônia 108 

explica que foi perguntado se alguém havia mandado oficialmente, e 109 

foi mandado. Continuou que como foi relatado parece que foi uma 110 

conversa antiética no gabinete do prefeito, e expõem que houve 111 
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mesmo a conversa e o Sr. Marcelo Rangel falou que enquanto 112 

prefeito vê com bons olhos, mas ele como presidente não pode fazer 113 

nenhum tipo de interferência no candidato, para não desrespeitar as 114 

vinte e uma instituições representadas, informou que foi colocado o 115 

seu nome para candidatura da presidência, a mesma ficou satisfeita 116 

com a indicação, mas disse na reunião que somente faria se 117 

designado pelo prefeito, e novamente o prefeito relatou que vê com 118 

bons olhos como vê a Sr. Indianara, mas não pode interferir, pois o 119 

voto é de cada representante, sendo apenas seis votos da prefeitura, 120 

e o prefeito não vota. Deixou claro que não houve reunião com os 121 

secretários da prefeitura. O Sr. Douglas perguntou se poderia ainda 122 

haver novas candidaturas, já que teve apenas uma inscrição. A Sr. 123 

Tônia confirmou que pode ter novas candidaturas. A palavra passou 124 

para a Sr. Indianara, que agradeceu pela indicação da candidatura 125 

onde relatou que não fazia parte do conselho, e que por insistência e 126 

por pressão, abriram mão para que a mesma assumisse o lugar de 127 

conselheira. Relatou também que a diretoria da ACIPG, todos estão 128 

tem a capacidade de compor a mesa diretora e a mesma se propôs 129 

a compor o conselho, porém não tem a intenção de enfrentar o cargo 130 

de diretoria. Acrescentou que o CDEPG não pode ser desta forma 131 

“fatiada”, pois deve visar o bem comum dependente do cargo, entre 132 

outros integrantes presente como a SR. Tônia que tem grande 133 

competência de assumir o cargo. A Sr. Tônia deixa claro que não 134 

quer concorrer ao cargo de presidência. A Sr. Sandra relata que há 135 

5 cargos para compor e tem apenas uma indicação e pede a 136 

assembleia se permite 15 minutos para fazer novas indicações. O Sr. 137 

Joel informa que este fórum (local de discussão) é riquíssimo para 138 

um conhecimento dos integrantes gerando uma confiança, e é 139 

extremamente importante que a primeira mesa diretora seja de 140 

consenso e agregadora. O Sr. Douglas faz uma pergunta a Sr. 141 

Priscila se a mesma abriria a mão e assumir um cargo de secretária, 142 

a mesma informou que conforme o seu e-mail ela está à disposição 143 

de um dos cargos da mesa diretora, e deixa claro que desconhece 144 

as conversas e das indicações anteriormente citada. O Sr. Douglas 145 

relata que a mesa deve mesclar a prefeitura, só não podendo assumir 146 

o cargo de presidência. O Sr. Darcy relata que foi uma falha realizar 147 

uma reunião sem avisar os outros integrantes para compor 148 
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desrespeitando a ata e o estatuto. O Sr. Douglas explicou que foram 149 

fazer uma reunião, pois ficaram sabendo que o prefeito tinha um 150 

candidato e estava pedindo voto, e que não foi decidido nada. O Sr. 151 

Wilson concorda com o Sr. Darcy que deve ser conversado com 152 

todos e respeitar o estatuto, sendo feito apenas uma inscrição. A Sr. 153 

Tônia informou que também não havia lido a ata até o momento da 154 

ligação, para esclarecimentos leu a ata onde diz sobre as inscrições, 155 

e que a mesma por assessorar e por questão de ética não pode 156 

informar quem fez a inscrição no período durante o prazo da 157 

inscrição. O Sr. Samara relatou para que a assembleia entre em um 158 

consenso para indicar candidato e assim eleger a mesa diretora.  O 159 

Sr. Joel relata que o SEBRAE é apoiador do conselho e dispensa a 160 

candidatura para a mesa diretora. Com o consenso dos conselheiros 161 

foi dado 10 minutos de intervalo para novas inscrições. O Sr. Joel 162 

deu continuidade na reunião deixando aberto para as candidaturas, 163 

e pediu que todos que pensassem no que é melhor para Ponta 164 

Grossa, e informou que a eleição poderia acontecer por voto ou 165 

aclamação. A Sociedade Rural representada pela Sr. Sandra Indicou 166 

o Cláudio Grokoviski para tesoureiro.  O Sr. Miguel relatou que não 167 

deve ser apenas indicado candidaturas para servir de “fachada”, mas 168 

que a pessoa queira e esteja apta para assumir o cargo e conforme 169 

já mencionado na reunião anterior dispôs qualquer cargo da mesa 170 

diretora, podendo se candidatar nas próximas eleições, mas no 171 

momento deseja apenas apoiar o conselho.  O Sr. Cláudio aceitou a 172 

indicação, como ninguém se manifestou para se candidatar o Sr. 173 

Cláudio Grokoviski foi eleito por aclamação para o cargo de 174 

Tesoureiro. A Sr. Sandra continuou com suas indicações, para o 175 

cargo de secretária indicou a Sr. Tônia que colocou à disposição o 176 

cargo, por ser funcionária pública, mas dará todo o apoio que o 177 

conselho precisar. O Sr. Leonardo Puppi Bernard se candidatou para 178 

o primeiro secretário, também sendo eleito por aclamação. A Sr. 179 

Priscila afirma que quer concorrer ao cargo de Presidência. O Sr. 180 

Florisvaldo Aparecido Hudinik foi eleito para o segundo secretário por 181 

aclamação. A Sr. Sandra indicou o Sr. Wilson para a presidência. O 182 

Sr. Douglas perguntou a Sr. Priscila se só aceita a ser presidente. A 183 

Sr. Priscila respondeu que se candidatou, pois na reunião anterior foi 184 

dito que a indústria é princesa dos olhos da nossa sociedade, se 185 
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colocando à disposição como representante do sindicato da indústria, 186 

pela industrialização que está sendo vivido na cidade, além que, já 187 

atua diretamente com a indústria, deixando claro que não se 188 

candidatou por política. O Sr. Douglas afirmou que o conselho não 189 

tem nada a ver com a Indústria, sendo apenas um pedaço do 190 

conselho. E por isso é preciso de um candidato com uma visão maior 191 

do que apenas a indústria, e que a mesma é de pouca influência. A 192 

Sr. Tônia se candidatou para vice-diretor na falta de candidatos. A Sr. 193 

Sandra Indicou novamente o Sr. Wilson. A Sr. Priscila afirma que 194 

quer concorrer ao cargo de Presidência. O Sr. Antônio Augusto 195 

Xavier relata que Sr. Wilson demanda a comunidade inteira, sendo 196 

uma pessoa mais isenta de oposição. A Sr. Priscila afirmou que pelo 197 

seu conhecimento jurídico, mantém a sua candidatura para a 198 

presidência, e pretende atuar para o desenvolvimento do município 199 

de forma macro e não focar apenas na indústria. O Sr. Douglas relata 200 

que atuar através da indústria pode atuar através das Câmaras, além 201 

disso, falou que a Sra. Priscila ainda é nova e tem pouca influência, 202 

mesmo conhecendo o seu trabalho. A Sra. Priscila interviu dizendo 203 

que não sabe se entende como um elogio ou um julgamento. O Sr. 204 

Wilson aceitou se candidatar para concorrer ao cargo, porém não 205 

quer se expor para uma eleição por votação. Com isso foi perguntado 206 

se os dois candidatos gostariam de conversar e entrar em um 207 

consenso. Após várias discussões, por fim, foi decidido que a eleição 208 

para presidência será por votação. O Sr. Wilson foi eleito com 11 209 

votos e a Sr. Priscila assumiu a Vice-Presidência com 9 votos e um 210 

voto abstido. O Sr. Joel relata que a chapa para primeira mesa 211 

diretora está composta pelo Presidente Wilson de Oliveira, Vice-212 

Presidência Priscila Garbelini Jaronski, Primeiro Secretário Leonardo 213 

Puppi Bernard, Segundo Secretário Florisvaldo Aparecido Hudinik e 214 

Tesoureiro Cláudio Grokoviski. O Sr. Joel pede que o conselho 215 

trabalhe de forma consciente e com o objetivo comum, e que a 216 

votação não seja algo que prejudique o desenvolvimento do CDEPG. 217 

O Sr. Darcy frisou que o Conselho de Desenvolvimento Econômico 218 

de Ponta Grossa deve seguir o Regimento, cumprindo com as Leis e 219 

Estatutos. O Sr. Michel agradeceu a participação no Conselho, 220 

principalmente da história da votação, mas não poderá continuar 221 

sendo um dos conselheiros, pois assumiu um novo trabalho. O Sr. 222 
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Joel passa a palavra para o novo presidente que agradeceu aos 223 

conselheiros pelos votos e que solicitou a mesa diretora esquecer 224 

quem votou em quem e focar no trabalho para o desenvolvimento do 225 

município, através dos projetos como o PMAI que participou da última 226 

reunião e pede o apoio da diretoria, principalmente da Sr. Priscila, e 227 

de todos os conselheiros. E deixou claro que nunca quis disputar algo 228 

com a Sr. Priscila. A Sr. Indianara declarou que o voto da ACIPG 229 

desde o início foi o Sr. Wilson, pois já acompanha o seu trabalho. 230 

Também desejou felicidades a todos que assumiram os cargos. O Sr. 231 

Douglas relatou que a mesa foi composta da melhor forma todos com 232 

sua experiência vão contribuir com Conselho de Desenvolvimento 233 

Econômico de Ponta Grossa. A Sra. Tônia passou um vídeo do 234 

prefeito que parabenizou a mesa diretora e anunciou que em 235 

setembro de dois mil e dezenove a nossa Cidade terá a Feira Paraná, 236 

além disso, terá o Hackathon Paraná um evento que reunirá 237 

desenvolvedores de software de todo o Brasil podendo trazer 238 

pessoas fora do país, que auxiliará no desenvolvimento do Município, 239 

solicitou para que já seja discutido no Conselho. O dia da próxima 240 

reunião não foi marcado e o Sr. Wilson avisará posteriormente. Sem 241 

mais assuntos para tratar, encerrou-se a reunião e eu, Ana Maria 242 

Costa Andreata, encerro a presente ATA. 243 


