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Aos vinte e quatro dias, do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, às 3 
14h, na sede do SEBRAE, com endereço à Rua Lauro Cunha Fortes, 450, 4 
Uvaranas, reuniram-se para a reunião ordinária do Conselho de 5 
Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa – CDEPG, os conselheiros 6 
titulares e suplentes e membros convidados, conforme lista de presença 7 
anexa, que compõe a presente ata. Dando início aos trabalhos, o Presidente 8 
Sr. Wilson, deu boas vindas e agradeceu a presença de todos. Passou a 9 
palavra para a Sra. Priscilla, secretária ad hoc da presente reunião, para leitura 10 
da ata de número 06, a qual foi aprovada. Retomada a palavra, o Sr. Presidente 11 
Wilson solicitou que as entidades completassem suas indicações para 12 
composição das Câmaras Técnicas, para que os trabalhos das mesmas 13 
fossem iniciados. Na sequência, passou novamente a palavra para a Sra. 14 
Priscilla, para que a mesma prestasse informações a respeito da reunião da 15 
Câmara Técnica Temporária do Plano Diretor, da qual se fez presente. A 16 
mesma leu a ata que foi redigida na ocasião, apontando que a reunião foi 17 
bastante proveitosa e que os membros da Câmara agendaram uma próxima 18 
reunião para o dia 25 de abril, a ser realizada na sede do IPLAN, para maior 19 
detalhamento do Plano. A palavra retornou ao Sr. Presidente Wilson, que 20 
lançou a ideia da realização de um Fórum de Desenvolvimento para pensar o 21 
futuro da cidade e a elaboração de um Master Plan. Em seguida a palavra foi 22 
passada para o Sr. Prefeito Marcelo, que parabenizou as iniciativas tomadas 23 
até o momento e mencionou sobre a necessidade de se colocar em pauta 24 
futura deste Conselho a análise da construção de uma canaleta exclusiva para 25 
tráfego de ônibus, no Calçadão da Rua Cel. Cláudio, para desvio dos referidos 26 
veículos das Ruas Balduíno Taques e Vicente Machado. Alertou que em 27 
estudo prévio houve apontamento de que tal medida não afetaria o comércio 28 
local e até mesmo poderia beneficiá-lo, em razão da aproximação dos 29 
transeuntes às lojas. Na sequência, o Sr. Prefeito Marcelo abordou o assunto 30 
da pauta que tratava sobre a Renovação do Contrato entre o Município de 31 
Ponta Grossa e a Sanepar, informando que as condições antes oferecidas pela 32 
mesma, quais sejam, repasse de 20 milhões, repasse de 3% do faturamento 33 
líquido, construção de uma escola, refinanciamento da dívida da prefeitura e 34 
repasse mensal à Secretaria do Meio Ambiente não foram mais mantidas pela 35 
entidade, em virtude de uma modificação legal. Desta forma considera que não 36 
há mais razão de discutir atualmente a renovação do referido contrato porque, 37 
sem tais condições, o mesmo será renovado apenas em 2023, sem qualquer 38 
antecipação, apenas com a prestação de serviços. Superado esse tema da 39 
pauta, o Sr. Prefeito Marcelo passou para o próximo tema, intitulado Feira 40 
Paraná, passando a palavra ao Sr. Iran, para que o mesmo realizasse uma 41 
apresentação sobre o evento. Na explanação realizada por meio de recursos 42 
visuais, o Sr. Iran demonstrou detalhes sobre o evento que unirá a Feira 43 
Paraná e a EFAPI e ocorrerá entre os dias 13 à 22 de setembro de 2019, no 44 
Centro de Eventos e Parque Agropecuário da cidade e cujo slogan será “A 45 
Força da Tecnologia no Agronegócio”. O Sr. Iran esclareceu que a Feira terá 46 
enfoque tecnológico, tendo a participação de várias startups e a realização de 47 



 
um hackathon e que também abordará questões de logística. Enalteceu que 48 
durante os dias 18 à 20 de setembro a sede do Governo do Estado do Paraná 49 
será transferida para o local. Aberta a palavra aos conselheiros, o Sr. Joel 50 
sugeriu que o evento tratasse também de energias renováveis, em especial o 51 
biogás e que deveria ser realizado um preparo dos investidores para 52 
acompanhamento do hackathon. O Sr. Douglas considerou a importância de 53 
que o evento foque em tecnologia e questionou se a feira será fixa ou itinerante, 54 
sendo esclarecido pelo Sr. Prefeito Marcelo que a princípio, a feira será fixa 55 
em Ponta Grossa. O Sr. Presidente Wilson abordou a importância da 56 
efetivação da sede do Governo do Estado ocorrer na feira. O Sr. Luiz Eduardo 57 
mencionou a dificuldade do produtor manter os animais durante todo o período 58 
da feira e da dificuldade em se fechar determinados negócios em razão da data 59 
da feira ser no final do ano. Ressaltou a importância de utilizar a feira para 60 
apresentar aos visitantes os negócios que a cidade oferece e sugeriu que 61 
houvesse enfoque na apresentação das indústrias locais e dos negócios por 62 
elas ofertados. A Sra. Priscilla questionou se haveria um local na feira 63 
destinado para apresentação das indústrias locais, sendo esclarecido pelo Sr. 64 
Prefeito Marcelo que a princípio não, mas que tal tema em questão poderia ser 65 
revisto, ficando registrada a solicitação para inclusão de um local destinado à 66 
apresentação das indústrias locais. A Sra. Priscilla mencionou que há um 67 
estudo realizado pelo SEBRAE sobre os segmentos industriais convergentes 68 
ao agronegócio, sendo eles Tecnologia Inovação e Comunicação – TIC; Metal-69 
Mecânico e; Químico, sendo tal afirmação confirmada pelo Sr. Joel, que 70 
ressaltou a importância de apresentar essas indústrias na feira. Ao final o Sr. 71 
Prefeito Marcelo solicitou apoio na divulgação do evento e na capitação de 72 
investimentos para a realização do mesmo. Superado este assunto da pauta e 73 
deixando a palavra aberta aos conselheiros para as considerações finais, o Sr. 74 
Douglas ressaltou a importância da contratação de profissionais que realizem 75 
o assessoramento e que possam secretariar o Conselho. O Sr. Prefeito 76 
Marcelo sinalizou a possibilidade da contratação de profissionais para esse 77 
fim. O Sr. Douglas registrou a importância da contratação de um executivo e 78 
de um secretário. O Sr. Wilson mencionou o nome do Sr. Nelson Canabarro 79 
para o cargo de executivo e a possibilidade de um possível convênio entre a 80 
Prefeitura Municipal e a UTFPR, o que diminuiria os custos de tal contratação. 81 
O Sr. Douglas mencionou que secretário poderia ser algum funcionário da 82 
ACIPG ou da SMICQP. O Sr. Cláudio colocou que a Prefeitura realizará a 83 
análise de viabilidade destas contratações, analisando o viés financeiro e 84 
jurídico das mesmas. A Sra. Indianara questionou o Sr. Prefeito Marcelo à 85 
respeito do comprometimento anteriormente assumido para desburocratização 86 
na emissões de Alvarás. O Sr. Cláudio esclareceu que em breve entrará em 87 
vigor a emissão digital de Alvarás. O Sr. Edilson pediu a palavra para 88 
esclarecer ao grupo que o aeroporto de cargas não será mais construído no 89 
Município em razão de dificuldades nas negociações das áreas. Não havendo 90 
mais assuntos para serem apresentados em plenária, deram por encerradas 91 
as discussões. Desta forma, o Sr. Presidente Wilson agradeceu novamente a 92 
presença de todos os participantes e encerrou a reunião e eu, Priscilla 93 
Garbelini Jaronski, encerrei a presente ata.  94 


