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 Aos vinte e nove dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 

na sede do SEBRAE-Ponta Grossa, reuniram-se para reunião ordinária do 3 

Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa – CDEPG – os 4 

seguintes membros titulares: Wilson Souza de Oliveira, Leonardo Puppi 5 

Bernardi, Ciro Macedo Ribas Júnior, Indianara Prestes Mattar Milleo, Priscilla 6 

Garbelini Jaronski, Jussara Salgado Bittencourt, Miguel Sanches Neto, Sandra 7 

Mara Camargo Queiroz, Edgar Hampf, Bruno Cesar Costa Pinto, Darcy Miara 8 

Junior, José Vanilson Cordeiro, Joel Franzim Junior, Luiz Eduardo Pilatti Rosas. 9 

e os membros suplentes: Adilson Dusi Strack, Alexandre Fernando Madalozzo, 10 

João Luiz Kovaleski, e convidados: Ricardo de Almeida Faria, Gilmar Denck e 11 

Luiz Eduardo Pilatti Rosas, convidada de honra a senhora Prefeita (vice) 12 

Elizabeth Schimidt. Dando início à reunião plenária, o Presidente do CDEPG 13 

senhor Wilson Souza deu as boas vindas a todos os presentes e passou a 14 

palavra paro o secretário sr. Leonardo Puppi Bernardi, que colocou para 15 

aprovação da ata de número 14, e que foi aprovada por unanimidade. Antes de 16 

iniciar assuntos da pauta, senhor Wilson e a senhora Priscila passaram 17 

informações da reunião que participaram na quinta-feira, dia vinte e três de 18 

janeiro de dois mil e vinte, na sede da Secretaria de Indústria e Comércio de 19 

Ponta Grossa, juntamente com o Assessor Comercial da VOEPASS, sr. Matheus 20 

Giaculi e demais entidades de Ponta Grossa, na qual foram tratados assuntos 21 

relacionados aos horários de vôos e valores de passagens para o itinerário Ponta 22 

Grossa/Congonhas e Congonha/Ponta Grossa. Sr. Wilson também informou 23 

sobre a reunião que acontecerá no dia 30 de janeiro de 2020, as quinze horas, 24 

no Aeroporto Santana de Ponta Grossa e solicitou que todos prestigiassem. 25 

Dando sequência a Pauta, com o assunto: Documento CDEPG candidatos a 26 

Prefeito, o secretário senhor Leonardo, informou que esteve com o presidente 27 

senhor Wilson e a senhora Priscila, conversando com o Chefe de redação da 28 

RPC, e que o Conselho precisa informar a pauta sobre o que esperam para a 29 

próxima Gestão Municipal, e solicitou que os conselheiros já fossem pensando 30 

junto com suas entidades as agendas a serem colocadas aos candidatos durante 31 

a campanha para Prefeito e vereadores. O quarto item da pauta foi sobre o 32 

Calendário de Eventos Entidades, com o secretário Leonardo, que informou 33 

que após estudos realizados pelos integrantes da Câmara de Comércio e 34 

Serviços, chegaram à conclusão que Ponta Grossa sempre teve dificuldade em 35 

centralizar um calendário de eventos, a qual a função é do “Convention & 36 

Visitors Bureau de Ponta Grossa”  e solicitaram para que os conselheiros 37 

insiram todos os eventos de suas entidades no site 38 

www.pontagrossacvb.com.br. O quinto item da Pauta foi o Balanço de ações 39 

CDEPG 2019, Resultado Workshop, Câmaras Técnicas, o secretário 40 

Leonardo apresentou um balanço geral dos trabalhos e eventos realizados 41 

desde o início do Conselho em Ponta Grossa, no ano de dois mil e dezoito, e 42 

http://www.pontagrossacvb.com.br/
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informou que a apresentação completa estará disponível para acesso no grupo 43 

do CDEPG via WhatsApp. O sexto item da Pauta foi sobre Câmara Técnica 44 

Transporte Coletivo, o presidente sr. Wilson falou que durante a última reunião 45 

da Diretoria do Conselho, chegaram ao consenso de propor a criação de uma 46 

Câmara Técnica provisória do Transporte Coletivo, pois o contrato do da VCG 47 

findar-se-á em julho de Dois mil e vinte e três. Sugeriu também convidar pessoas 48 

que tenham conhecimento sobre o tema para discutirem o contrato vigente e 49 

estudarem alternativas. Pois, se no futuro o CDE for chamado para se pronunciar 50 

sobre o tema, os conselheiros já terão embasamento para discutir um novo 51 

modelo. O secretário Leonardo sugeriu para que na próxima reunião se faça uma 52 

votação para a criação ou não da Câmara Técnica de Transporte Coletivo e 53 

também definir quem serão os participantes da Câmara. Iniciando um novo 54 

assunto, a Doutora Priscila sugeriu ao conselho que se tenha uma câmara, 55 

contendo os vários conselhos da cidade. A senhora Prefeita Elizabete, informou 56 

que existe um conselho com todos os presidentes de conselhos. E que também 57 

vai solicitar aos secretários de cada secretaria, para informarem suas 58 

representatividades e seus conselhos, para que assim, se possam fazer 59 

atualizações e ajustes necessários. A senhora Priscila sugeriu a senhora Prefeita 60 

que o conselho está disposto a auxiliar a Prefeitura nessa organização e 61 

atualização dos conselhos para que eles fiquem todos atualizados, e com 62 

pessoas que estejam efetivamente dispostas a ajudar e fornecer seus CPF’s 63 

para abertura de contas e inclusive para gestão e fiscalização dos recursos. 64 

Priscila quer deixar de uma forma homogênea para que se possam abrir o site 65 

da prefeitura e nele estejam todos os conselhos e suas composições, ressalta 66 

que é muito importante o esclarecimento para toda a população. A senhora 67 

Prefeita sugere que comuniquem o setor de informática da prefeitura sobre a 68 

existência do conselho e sua composição e que a secretaria de indústria e 69 

comercio tome essa iniciativa, concluindo com a senhora Priscila que se façam 70 

as atualizações e organização dos conselhos existentes na cidade. Wilson 71 

agradece a presença da Presidente de Honra do conselho a senhora Prefeita 72 

Elizabete e passa a palavra para ela, a qual agradece o convite e informou que 73 

assinou o decreto do loteamento Campo Real, na vila Santa Teresa onde serão 74 

construídas aproximadamente seiscentas moradias e que a segunda fase do 75 

Alphaville terá o lançamento de mais quatrocentos e quarenta e nove terrenos, 76 

falou também sobre o estudo da FIESP de são Paulo, sobre macrotendências 77 

globais para 2030 entre outros assuntos debatidos entre os conselheiros. O 78 

sétimo item da Pauta foi Posicionamento CDEPG – Apontamentos Contrato 79 

Sanepar, com o presidente senhor Wilson, que iniciou o assunto explicando que 80 

no momento o Processo está sobrestado por parte do executivo e legislativo, por 81 

ser um momento politico. Dando sequência ao assunto, informou que a Câmara 82 

Técnica de Saneamento Básico teve duas grandes reuniões no mês de 83 

dezembro de dois mil e dezenove, a qual após análise apontaram dezessete 84 

sugestões de alterações no novo contrato proposto pela Sanepar para as 85 



 
                        CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DE PONTA GROSSA 

 

próximas décadas. Essas sugestões da câmara Técnica são para possíveis 86 

novos contratos que serão realizados após o ano de dois mil e vinte e seis. O 87 

secretário Leonardo, iniciou a leitura das sugestões de alterações. O conselheiro 88 

Sr. Douglas Fonseca interveio, e argumentou que a discussão de alterações 89 

seria prematura, já que não há consenso sobre a renovação antecipada do 90 

respectivo contrato. Após debate entre os conselheiros sobre a eficácia dessas 91 

alterações do contrato, prematuramente, o presidente Sr. Wilson optou por 92 

suspender a leitura das alterações e colocar o assunto para uma próxima pauta, 93 

porventura na reunião que realizar-se-á no dia dezenove de janeiro de dois mil 94 

e vinte. Sem mais, o presidente encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta 95 

minutos, e eu, Leonardo Puppi Bernardi, primeiro secretário do CDEPG, 96 

assessorado pela secretária executiva Patrícia Cristina Camargo Jaymes, 97 

encerrei a presente ata, que segue para aprovação dos conselheiros na próxima 98 

reunião plenária. 99 
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