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 Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove,  às 2 

dez horas, na sede do SEBRAE, cito à rua Dr. Lauro Cunha  Fortes, número 3 

quatrocentos e cinquenta, bairro de Uvaranas, reuniram-se para reunião 4 

ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa – 5 

CDEPG – membros titulares e suplentes da diretoria do conselho e das câmaras 6 

técnicas e munícipes convidados, tendo como convidados especiais o 7 

Governador Ratinho Júnior e o Vice-Governador Darci Piana. Dando início à 8 

reunião, o cerimonial do Palácio Iguaçu apresentou o Secretário de Infraestrutura 9 

e Logística do Estado, Sandro Alex, o Presidente do Conselho de 10 

Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa, Wilson Souza de Oliveira, o 11 

Diretor de Operações do Sebrae/Pr, Júlio Cesar Agostini, o Vice - Presidente da 12 

Associação Comercial de Ponta Grossa, Estefano Stemmer Júnior, agradeceu 13 

também a presença dos Secretários do Estado: o Secretário de 14 

Desenvolvimento Sustentável e Turismo do estado do Paraná, Márcio Nunes, o 15 

Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, 16 

o Secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas João Carlos Ortega. 17 

Agradeceu também a presença dos demais presentes. Em seguida solicitou as 18 

autoridades, Governador, Vice-Governador e Prefeito Marcelo Rangel para 19 

tomarem seus lugares e passou a palavra para o Presidente do Conselho, o 20 

senhor Wilson Souza de Oliveira, que cumprimentou e agradeceu a presença de 21 

todos, passando a explicar ao Governador e aos demais como está o 22 

funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. 23 

Na sequência, o senhor Prefeito Marcelo Rangel, falou sobre a Inauguração do 24 

Parque Eco tecnológico de Ponta Grossa e os benefícios, com o crescimento 25 

econômico que o Parque trará à cidade, com as instalações das empresas que 26 

já receberam terrenos e contam com grandes projetos. Na sequência, o senhor 27 

secretário Sandro Alex, relatou sobre a parceria com o Sistema S e a restauração 28 

do Prédio Histórico de Ponta Grossa, Estação Saudade, anunciou o investimento 29 

de dois milhões e trezentos mil reais que será destinado ao setor de oncologia 30 

do Hospital Santa Casa e falou sobre a destinação de recursos para obras do 31 

município, destacou também a privatização do Parque Estadual de Vila Velha. A 32 

conselheira, senhora Sandra Queiroz, e o comandante do 4º Comando Regional 33 

da Polícia Militar, senhor Edmauro Assunção, entregaram ao Governador o 34 

Projeto das Patrulhas Rurais, um projeto piloto e comunitário elaborado pelo 35 

setor de agronegócio e segurança pública. Em seguida, o senhor Governador, 36 

Ratinho Júnior, cumprimentou a todos os presentes, parabenizou a Prefeitura 37 

Municipal de Ponta Grossa pelo sucesso da Feira Paraná, e o Prefeito Marcelo 38 

Rangel e a cidade pela implantação do Conselho de Desenvolvimento 39 

Econômico, parabenizou também o senhor comandante Edmauro pela 40 

diminuição de quarenta por cento no índice de criminalidade na região dos 41 

Campos Gerais. Relatou sobre o PIB do Paraná, que está entre os maiores da 42 
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País, e sobre o Projeto Voe, que abrange várias cidades do Paraná. Destacou 43 

ainda a criação do Projeto Cartão do Futuro, que tende a ser o maior Programa 44 

de Primeiro Emprego do país, afirmando que “no Paraná não se dá o peixe e sim 45 

se ensina a pescar”. Relatou sobre o Programa Descomplica Paraná, que 46 

possibilita a abertura de uma empresa em apenas um dia, falou sobre o 47 

crescimento na vinda de empresas para a cidade e o grande desenvolvimento 48 

da cidade de Ponta Grossa e completou anunciando a autorização das obras da 49 

Ciclovia turística para o Buraco do Padre. Sem mais, o Governador encerrou a 50 

reunião às onze horas, e eu, Leonardo Puppi Bernardi, primeiro secretário do 51 

CDEPG, assessorado pela secretária executiva Patrícia Cristina Camargo 52 

Jaymes, encerrei a presente ata, que segue para aprovação dos conselheiros na 53 

próxima reunião plenária. 54 
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