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 Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 2 

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

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

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

Econômico de Ponta Grossa – CDEPG – os seguintes membros titulares e 6 

suplentes: Wilson Souza de Oliveira, Leonardo Puppi Bernardi, Ciro Macedo 7 

Ribas Júnior, Indianara Prestes Mattar Milleo, Priscilla Garbelini Jaronski, 8 

Jussara Salgado Bittencourt, Miguel Sanches Neto, Claudio Grokoviski, Antonio 9 

Augusto de Paula Xavier, Sandra Mara Camargo Queiroz, Celso Augusto 10 

Sant’Anna, Rafael Gustavo Mansani, Paulo Eduardo Oliveira de Barros, Edegar 11 

Hampf e os membros suplentes: Karla V. Gonzales Stamoulis, Amarildo Antônio 12 

Prâmio, Bruno Cesar Costa Pinto, Eldo Berger, Roberto Mongruel, Adilson Dusi 13 

Strack, Alexandre Fernando Madalozzo, Manoel M. S. Martins, Edilson Gorte, 14 

Karla Gonzales Stamoulis. Os convidados representando o comércio em torno 15 

da Avenida Souza Naves em Ponta Grossa: Josiel Jasinski, Supermercado Vitor, 16 

Olair – Casa das Baterias, Francisco Gomes – Pátio 5ª roda, Anderson Acássio 17 

Martins – Savana Comércio de Veículos, João Paulo Cunha Nascimento – 18 

Núcleo Setorial, Luis Henrique C. da Luz – Núcleo Setorial, Mauricio Podolan – 19 

Empresário. E o convidado Paulo Vitor Farago representando a Universidade 20 

Estadual de Ponta Grossa. Dando início à reunião plenária, o Presidente do 21 

CDEPG senhor Wilson Souza deu as boas vindas a todos os presentes e 22 

informou a presença do grupo de empresários que fazem parte da Avenida 23 

Souza Naves e passou a palavra ao secretário senhor Leonardo Puppi Bernardi, 24 

que colocou para aprovação da ata de número treze, e que foi aprovada por 25 

unanimidade. Dando sequência à pauta, Sr. Wilson convidou o Sr. Josiel 26 

Jasinski, comerciante do entorno da Avenida, para compor a mesa e falar sobre 27 

o assunto da Avenida Souza Naves, o qual relatou que é grande a preocupação 28 

de todos, pois dependendo da maneira que o projeto for executado, poderá 29 

prejudicar as empresas presentes nas via, afetando assim, milhares de pessoas. 30 

E destacou: “Temos ciência que o objetivo é melhorar o trafego, mas temos que 31 

prezar por nossos negócios. Além disso, temos que ser informados de quais são 32 

os planos e termos a possibilidade de discutir e sugerir mudanças no projeto se 33 

for necessário”. Os empresários alegaram que os projetos aos quais tiveram 34 

acesso irão impactar de maneira negativa o comércio nos trechos em que 35 

acontecerão as obras, não apenas no período de execução, mas também após 36 

o término. O prefeito Marcelo Rangel, comentou que está acompanhando o 37 

processo e que o documento que eles tiveram acesso era um pré-projeto, que 38 

sofreria modificações, bem como, que os empresários seriam ouvidos. No 39 

entanto, salientou que qualquer obra traz alguns transtornos no período de 40 

execução.  41 
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O presidente senhor Wilson se comprometeu em enviar um ofício ao secretário 42 

de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex de Oliveira, para que 43 

interceda em prol das reivindicações, considerando que as empresas 44 

potencializam o desenvolvimento local e solicitou que o projeto seja apresentado 45 

neste Conselho para conhecimento da comunidade e seja devidamente debatido 46 

com os empresários da Souza Naves. O segundo item da pauta tratado foi 47 

sobre o Fundo Nacional de Direitos Difusos/ Ministério da Justiça / UEPG, 48 

apresentado pelo Magnífico Reitor Miguel Sanches Neto da Universidade 49 

Estadual de Ponta Grossa, apresentou o convidado Sr. Paulo Vitor Farago para 50 

explanar o processo de obtenção do recurso financeiro para Restauração e 51 

Ampliação do Museu Campos Gerais de Ponta Grossa. Informou que o projeto 52 

apresentado venceu o edital do Ministério da Justiça. V. Mag.ª realizou uma 53 

apresentação do edital e deu detalhes do projeto. Informou que a Universidade 54 

Estadual de Ponta Grossa foi contemplada com o valor de R$ 10.549.666,40 55 

(dez milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis 56 

reais e quarenta centavos) para as referidas obras. Destacou também que o 57 

novo prédio será espelhado, para evidênciar os detalhes arquitetônicos da 58 

fachada posterior. V. Magª agradeceu ao Sr. Paulo Vitor Farago que foi o grande 59 

entusiasta do Projeto e ao Dr. Antônio César Bochenek (Juiz Federal) que foi o 60 

embaixador do Projeto. O Prefeito Marcelo Rangel parabenizou o Reitor pela 61 

conquista e todos os demais conselheiros também cumprimentaram por essa 62 

grande conquista para a cidade. O terceiro item da pauta foi sobre Indicadores 63 

sócio econômicos com o secretário da Fazenda Claudio Grokoviski que 64 

apresentou o Projeto “Ponta Grossa em Números” 65 

(https://www.pontagrossaemnumeros.com.br/) que será lançado no dia 66 

05/12/2019. o projeto contará com a coletânea de dados socioeconômicos da 67 

cidade como infraestrutura, economia, segurança, saúde entre outros, que 68 

reúnem indicadores oficiais e traçam um perfil da cidade e seu crescimento. O 69 

projeto disponibilizará um site em três idiomas: português, inglês e espanhol, o 70 

qual será atualizado anualmente para que a população possa acompanhar a 71 

evolução e carências da cidade. O quarto item da pauta foi a Explanação sobre 72 

o Plano Diretor com a senhora Karla V. Gonzalez, o Sr. Ciro do IPLAN, ressaltou 73 

que iniciaram o Plano Diretor em 2018 com ajuda de uma consultoria, porque 74 

não tinham estrutura para executar o planejamento internamente. Promoveram 75 

seis audiências públicas, durante um ano e meio e no momento o Plano Diretor 76 

encontrava-se no gabinete do prefeito e departamento jurídico para ser 77 

encaminhado à Câmara Municipal. Sr. Ciro passou a palavra para a Arq. Karla 78 

que apresentou as questões técnicas do Plano Diretor e focou nas questões em 79 

que o conselho sugeriu alterações. Tendo como as propostas principais do 80 

Plano: o macro zoneamento, Uso e ocupação de solo e instrumentos 81 

urbanísticos. Finalizando a apresentação a Arq. Karla passou a palavra ao Sr. 82 

Prefeito que informou que os estudos técnicos foram finalizados e o projeto 83 

estava pronto para seguir à Câmara Municipal. O prefeito sugeriu que os 84 
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interessados em promover alterações no plano diretor deverão manifestar-se 85 

junto à Câmara Municipal, que segue o trâmite democrático de discussão, 86 

proposição de emendas, enfim, processo legislativo. Finalizando, o Sr. Leonardo 87 

informou que o item quinto da pauta ficará adiado para a próxima reunião 88 

plenária, em 29/01/2020, que tratar-se-á de um balanço de ações do CDEPG 89 

durante o ano de 2019. Sem mais, o presidente Wilson encerrou a reunião às 90 

dezesseis horas e trinta, e eu, Leonardo Puppi Bernardi, primeiro secretário do 91 

CDEPG, assessorado pela secretária executiva Patrícia Cristina Camargo 92 

Jaymes, encerrei a presente ata, que segue para aprovação dos conselheiros na 93 

véspera da próxima reunião plenária para proposição de revisão. 94 

 95 

Leonardo Puppi Bernardi 96 

Primeiro Secretário CDEPG 97 


