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ATA 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 Souza de Oliveira e os 12 

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

Marcelo Martins, Michel Jorge Samaha, Marlon da Rosa Farias, 14 

Sandra Mara Camargo Queiroz, João Vendelin Kieltyka.  A ausência 15 

do Prefeito Marcelo Rangel Cruz de Oliveira foi justificada devido à 16 

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

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

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

de todos. Sr. Joel que realizou a abertura da reunião, colocando a 20 

Ata nº 04 e Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento 21 

Econômico de Ponta Grossa para aprovação, sendo aprovado sem 22 

ressalvas. Sr. Joel deu continuidade na reunião dizendo que 23 

conforme combinado reunião anterior foi estabelecido uma semana 24 

para inscrição de chapa para a Presidência. Sra. Tônia informou que 25 

a única inscrição para eleição foi da Dra. Priscilla Garbelini Jaronski, 26 

colocando-se à disposição para ocupar a presidência da mesa 27 

diretora do CDEPG, ou outra função na qual pudesse colaborar. Após 28 

ampla discussão entre os conselheiros, chegou-se ao consenso de 29 

que outros conselheiros poderiam colocar seus nomes e seria dado 30 

10 minutos de intervalo na reunião para que os conselheiros 31 

chegassem a indicações de conselheiros aptos para cada função da 32 

mesa diretora. Decorrido o intervalo, o Conselho abriu a palavra para 33 

os conselheiros se colocarem à disposição para cada cargo, 34 

individualmente. O Sr. Joel informa que este fórum (local de 35 

discussão) é riquíssimo para um conhecimento dos integrantes 36 

gerando uma confiança, e é extremamente importante que a primeira 37 
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mesa diretora seja de consenso e agregadora. A Sociedade Rural 38 

representada pela Sr. Sandra Indicou o Cláudio Grokoviski para 39 

tesoureiro, que aceitou o cargo e foi aclamado pelos demais. O Sr. 40 

Leonardo Puppi Bernardi se candidatou para o primeiro secretário, 41 

também sendo eleito por aclamação. O Sr. Florisvaldo Aparecido 42 

Hudinik foi eleito para o cargo de segundo secretário por aclamação, 43 

e aceitou. Para o cargo de presidente da Mesa Diretora, ficou 44 

decidido que seria feito por votação simples, e que os candidatos 45 

seriam a Dra. Priscilla e o Sr. Wilson, e que o mais votado ocuparia 46 

a presidência, e o segundo a vice-presidência. A eleição decorreu, e 47 

o Sr. Wilson foi eleito com 11 votos, contra 9 para a Dra. Priscilla. O 48 

Sr. Joel relata que a chapa para primeira mesa diretora está 49 

composta pelo Presidente Wilson Souza de Oliveira, Vice-50 

Presidente Priscila Garbelini Jaronski, Primeiro Secretário 51 

Leonardo Puppi Bernardi, Segundo Secretário Florisvaldo 52 

Aparecido Hudinik e Tesoureiro Cláudio Grokoviski. O Sr. Joel 53 

pede que o conselho trabalhe de forma consciente e com o objetivo 54 

comum, e que a votação não seja algo que prejudique o 55 

desenvolvimento do CDEPG. O Sr. Joel passa a palavra para o novo 56 

presidente que agradeceu aos conselheiros pelos votos e que 57 

solicitou a mesa diretora esquecer quem votou em quem e focar no 58 

trabalho para o desenvolvimento do município, através dos projetos 59 

como o PMAI que participou da última reunião e pede o apoio da 60 

diretoria, principalmente da Sr. Priscila, e de todos os conselheiros. 61 

Também desejou felicidades a todos que assumiram os cargos. A 62 

Sra. Tônia passou um vídeo do prefeito que parabenizou a mesa 63 

diretora e anunciou que em setembro de dois mil e dezenove a nossa 64 

Cidade terá a Feira Paraná, além disso, terá o Hackathon Paraná um 65 

evento que reunirá desenvolvedores de software de todo o Brasil 66 

podendo trazer pessoas fora do país, que auxiliará no 67 

desenvolvimento do Município, solicitou para que já seja discutido no 68 

Conselho. O dia da próxima reunião não foi marcado e o Sr. Wilson 69 

avisará posteriormente. Sem mais assuntos para tratar, encerrou-se 70 

a reunião e eu, Leonardo Puppi Bernardi, encerro a presente ATA. 71 


