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Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove,  às 3 

14:00 horas, na sede do SEBRAE, cito a rua Dr. Lauro Cunha  Fortes, nº 450, 4 

bairro de Uvaranas, reuniram-se para reunião ordinária do Conselho de 5 

Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - CDEPG os seguintes 6 

membros titulares: Marcelo Rangel, Ciro Macedo Ribas Junior, Douglas F. 7 

Taques Fonseca, Edgar Hampf, Indianara Prestes Mattar Milleo, José Carlos 8 

Loureiro Neto, Leonardo Puppi Bernardi, Darcy Miara Junior, Priscila Garbelini 9 

Jaronski, Sandra Mara Camargo Queiroz, Cláudio Grokoviski, Paulo Eduardo 10 

O. de Barros, Jussara Salgado Bittencourt, José Vanilson Cordeiro, Joel 11 

Franzim Junior, Rafael Gustavo Mansani e Wilson Souza de Oliveira e os 12 

membros suplentes: Eldo Berger, João Luiz Kovaleski, Ivo Mottin Demiate, 13 

Marlon da Rosa Farias, Amarildo Antonio Pramio, Roberto Mongruel, e os 14 

convidados da Câmara técnica de Saneamento Básico e Sanepar: Guilherme 15 

Araújo Vuitik, Elerian do R. Zanetti, Paulo Alberto Dedavid, Jeanne Schimidt, 16 

Ricardo Johansen, Claudio Stabile, Emanuele C. Miranda, Lincoln M. Veigés, 17 

Jorge Luiz de Andrade Neves, Luiz Eduardo Pilatti Rosas, Nuno Alves Pereira.  18 

Dando início à reunião plenária, o Presidente do CDPGE Sr. Wilson Souza deu 19 

boas vindas a todos os presentes, agradeceu ao Presidente da Sanepar Sr. 20 

Claudio Stabile e sua equipe pela presença. Com a palavra o presidente Sr. 21 

Claudio Stabile, agradece o convite, falando o quanto é importante explicar 22 

como funciona os trabalhos da Sanepar.  A cidade cresceu muito e são 23 

necessários novos investimentos para a abrangência de cem por cento da 24 

população em abastecimento de água. Sr. Claudio Stabile se coloca a 25 

disposição para esclarecimentos após a apresentação que será realizada pela 26 

Sra. Jeanne Schmidt. Wilson esclarece que as perguntas deverão ser breves, 27 

pois o Sr. Claudio precisará retirar-se às dezesseis horas, por motivo de 28 

viagem a Brasília, apresentar o case da Sanepar no Paraná. E em seguida 29 

passa a palavra para a Sra. Jeanne que cumprimenta a todos e inicia a 30 

apresentação, a qual explicará sobre valores, investimentos e implantações 31 

futuras, tendo como tema: SISTEMA de SANEAMENTO BÁSICO DE PONTA 32 

GROSSA, que atualmente atende cem por cento da população com água, 33 

tendo cento e treze mil e setecentas ligações de água, cento e quarenta mil 34 

economias (hidrômetros) de água. Houve um crescimento de quarenta por 35 

cento nos últimos 10 anos. De 2007 a 2019 investiram-se trinta e seis milhões 36 

e seiscentos mil em água, por ano, na cidade de Ponta Grossa. Esgoto 37 

atualmente tem cento e duas mil ligações de esgoto e cento e vinte e sete mil e 38 

setecentas economias (contas) de esgoto em Ponta Grossa. Sra. Jeanne 39 

passa valores de investimentos nos diversos setores da cidade e 40 

planejamentos de água e esgoto para os próximos anos. Com a palavra o Sr. 41 
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Prefeito Marcelo Rangel agradece ao Presidente Sr. Claudio e todos os 42 

diretores, dizendo que isso demonstra transparência e responsabilidade, e que 43 

estão presentes para apresentar uma proposta para a cidade de Ponta Grossa, 44 

e esclarece informações sobre o contrato com a Sanepar. Após 45 

esclarecimentos realizados pelo Sr. Prefeito Marcelo Rangel e pelo Presidente 46 

Sr. Claudio aos questionamentos e dúvidas apresentadas por diversos 47 

membros do Conselho, o Sr. Presidente da Sanepar Sr. Claudio Stabile 48 

agradece a todos e se despede, ausentando-se da reunião. Dando 49 

continuidade a Pauta, sobre o tema Planejamento Sebrae – Consultoria de 50 

planejamento estratégico do Conselho, o Presidente Sr. Wilson solicita a Edson 51 

que distribua aos participantes uma cópia da proposta recebida do SEBRAE,  a 52 

proposta é do  trabalho que se divide em duas etapas, um curso de curto 53 

prazo, assessorado pelo Consultor Claudio Serrado, tendo início ainda o final 54 

do ano de 2019, com um custo de onze mil reais, que será dividido em três 55 

partes, sendo um terço para cada responsável pelo pagamento, os 56 

responsáveis serão SEBRAE, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e 57 

entidades do conselho, essa primeira etapa será realizada até o fim do ano de 58 

2019. O segundo curso está previsto para o ano de 2020, não tendo ainda 59 

valor definido. Sr. Joel do SEBRAE segue dando inicio a apresentação, 60 

demonstrando como será o andamento do trabalho. O primeiro trabalho será 61 

de sensibilização e orientação para os conselheiros e os membros das 62 

câmaras temáticas, para que todos consigam entender o papel do conselho. O 63 

segundo será sobre uma construção de uma visão do futuro do conselho. Para 64 

tratar do último tema da Pauta, o presidente Sr. Wilson retoma a palavra e fala 65 

sobre o Projeto de Lei da Criação do Fundo do Conselho, o qual o Prefeito 66 

Marcelo Rangel se propôs a encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei 67 

para a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Sem mais, 68 

o presidente Wilson encerra a reunião às 16h50min, e eu, Leonardo Puppi 69 

Bernardi, primeiro secretário do CDEPG, assessorado pela secretária executiva 70 

Patrícia Cristina Camargo Jaymes, encerrei a presente ata que segue para 71 

aprovação dos conselheiros na próxima reunião plenária. 72 
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Leonardo Puppi Bernardi 76 

Primeiro Secretário CDEPG 77 


