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 Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 2 

dezesseis horas, na sede da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 3 

Ponta Grossa, (ACIPG), cito à Rua Comendador Miró, número oitocentos e 4 

sessenta, Centro, reuniram-se para reunião ordinária do Conselho de 5 

Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa – CDEPG – os seguintes 6 

membros titulares: Wilson Souza de Oliveira, Leonardo Puppi Bernardi, Ciro 7 

Macedo Ribas Junior, Indianara Prestes Mattar Milléo, Darcy Miara Junior, 8 

Priscilla Garbelini Jaronski, Jussara Salgado Bittencourt, José Vanilson Cordeiro, 9 

Joel Franzim Junior, Miguel Sanches Neto e os membros suplentes: Eldo Berger, 10 

João Luiz Kovaleski, Adilson Dusi Strack, Alexandre Fernando Madalozzo, 11 

Manoel M. S. Martins, Edilson Gorte e Karla Gonzales Stamoulis. Dando início à 12 

reunião plenária, o Presidente do CDEPG, senhor Wilson Souza, deu as boas 13 

vindas a todos os presentes e passou a palavra ao secretário Leonardo Puppi 14 

Bernardi, que colocou para aprovação as atas de número onze e doze, as quais 15 

foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, o Presidente do Conselho, 16 

senhor Wilson, iniciou a pauta com o tema sobre o projeto de Lei nº 2818/2019, 17 

que autoriza a Prefeitura instalar um Polo Tecnológico no Centro de Eventos de 18 

Ponta Grossa, o assunto foi discutido entre os integrantes do conselho, que 19 

decidiram pedir a retirada do projeto, que estava tramitando na Câmara dos 20 

Vereadores, e a decisão será oficializada ao Prefeito Marcelo Rangel. Dando 21 

sequência, o secretário, senhor Leonardo iniciou a pauta que tratava do Fundo 22 

de Desenvolvimento Econômico, o qual, o senhor Alexandre Madalozzo, 23 

destacou que o Poder Executivo já estava encaminhando para a Câmara de 24 

Vereadores, o Projeto de Lei para aprovação do Fundo de Desenvolvimento, e 25 

que na próxima reunião, é possível que já se tenham uma posição a respeito. Sr. 26 

Wilson, iniciou a discussão sobre o Plano Diretor, explicou detalhes de 27 

funcionamento e relembrou que foi um dos primeiros assuntos tratados já na 28 

primeira reunião do Conselho e destacou a importância do Plano Diretor. Em 29 

seguida, passou a palavra ao conselheiro Ciro e a conselheira Karla, que 30 

passaram mais detalhes técnicos aos demais conselheiros. O sr. Ciro, explicou 31 

que os sete itens estavam sendo avalizados, e que já mandou o Projeto do Plano 32 

Diretor para o Prefeito Marcelo Rangel, para que ele pudesse avaliar todo o plano 33 

diretor e o plano de mobilidade urbana. Senhor Ciro explicou que o Prefeito já 34 

encaminhou para o jurídico, que encaminhou para a AMTT e para a Secretaria 35 

de Planejamento, para alguns itens serem analisados e refeitos. Karla passa 36 

informações sobre o plano de mobilidade e destaca que um dos temas que foi 37 

proposto, é para a região central, para que se aumente o recuo das calçadas de 38 

três metros, para cinco metros. Conselheiros decidiram que assuntos do Plano 39 

Diretor serão retomados na pauta da próxima reunião do Conselho. Sem mais, 40 

o Presidente do Conselho senhor Wilson, encerrou a reunião às dezessete horas 41 

e quarenta e cinco minutos, e eu, Leonardo Puppi Bernardi, primeiro secretário 42 
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do CDEPG, assessorado pela secretária executiva Patrícia Cristina Camargo 43 

Jaymes, encerrei a presente ata, que segue para aprovação dos conselheiros na 44 

próxima reunião plenária. 45 
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Leonardo Puppi Bernardi 49 

Primeiro Secretário CDEPG 50 


