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 Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas, 

na sede da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, 

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

reuniram-se para reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico 

de Ponta Grossa – CDEPG – os seguintes membros titulares: Wilson Souza de 

Oliveira, Leonardo Puppi Bernardi, Indianara Prestes Mattar Milleo, Priscilla 

Garbelini Jaronski, Jussara Salgado Bittencourt, Darcy Miara Junior, José 

Vanilson Cordeiro, Douglas Fanchin Taques Fonseca, Rafael Gustavo Mansani, 

Claudio Grokoviski, Antônio Augusto de Paula Xavier e os membros suplentes: 

Adilson Dusi Strack, Ricardo de Almeida Faria, Ivo Mottin Demiate, Eldo Lauro 

Berger. Dando início à reunião plenária, o Presidente do CDEPG sr. Wilson 

Souza deu às boas vindas à todos os presentes, e comunicou que participou da 

última reunião do CODEM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de 

Maringá, para troca de informações sobre o funcionamento do Conselho. Na 

sequência o secretário sr. Leonardo Puppi Bernardi colocou para aprovação a 

ata de número 15, que foi aprovada por unanimidade. Dando sequência a 

pauta, com o assunto: Análise de viabilidade de deliberação sobre estudo da 

Câmara de Saneamento e Minuta Sanepar, com o secretário sr. Leonardo, que 

retomou o assunto da reunião anterior, que tratava sobre as sugestões de 

dezessete alterações a serem feitas para possíveis novos contratos com 

empresas de Saneamento Básico. Após debate entre os conselheiros, ficou 

decidido por unanimidade, que o relatório ficará sobrestado. O quarto item da 

pauta foram As Eleições do CDEPG, com a sr. Priscilla Jaronski, que passou 

detalhes sobre a Lei e o Regimento do Conselho, no que se refere as eleições 

da Mesa Diretora. Pelo Regimento, o mandato da Mesa Diretora tem o prazo de 

validade de um ano. A sr. Priscilla relembrou as datas das eleições do ano de 

dois mil e dezenove, que foram: 18/02/2019 – Chamamento, 25/02/2019 – 

Eleições, 27/03/2019 – Posse da Diretoria e 01/04/2019 – Posse festiva na Sede 

da Unicesumar. Analisando questões de datas para o ano de 2020 e obedecendo 

ao Regimento, o chamamento realizou-se no dia 19 de fevereiro de 2020, as 

eleições serão possivelmente no dia 25 de março de 2020, podendo ser alterada 

a data dentro da semana, de acordo com a possibilidade dos Conselheiros e do 

sr. Prefeito Marcelo Rangel, respeitando as datas de encerramento da primeira 

gestão que termina no dia 27 de março de 2020 e iniciando a nova gestão no dia 

28 de março de 2020, e na sequência podendo ser feito a posse festiva. A sr. 

Priscilla também informou que a vaga de segundo secretário ainda estava em 

aberto, depois da saída do sr. Florisvaldo Aparecido Hudnick, após conversas 

entre os Conselheiros o sr. Rafael Gustavo Mansani se colocou à disposição 

para o cargo de segundo secretário. Sr Leonardo informou que já estava aberta 

as inscrições para novas chapas interessadas em concorrer às eleições de 2020, 

também destacou que os Conselheiros que compõe a Mesa Diretoria, colocaram 
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seus cargos à disposição, se for de interesse de algum Conselheiro fazer parte 

da diretoria, caso não haja outra chapa para concorrer. O presidente sr. Wilson 

ressaltou que o Regimento fala que o mandato é de um ano, podendo ser 

prorrogado por mais um ano, através de eleição. O quinto item da pauta foi 

Manutenção do Conselho e Fundo CDEPG, com o sr. Claudio Grokoviski, que 

iniciou o assunto falando sobre a rubrica orçamentária para que subsidiem as 

ações do Conselho e destacou que até o momento a Associação Comercial de 

Ponta Grossa (ACIPG), tem fornecido alguns valores, pois até então, o Conselho 

não possui verba alguma. A sr. Priscilla, em nome dos Conselheiros, registrou o 

agradecimento a ACIPG, pela contratação do secretário executivo, o sr. Edson, 

o qual tem ajudado muito no desenvolvimento do Conselho e principalmente das 

Câmaras Técnicas. O sr. Claudio informou que tem o modelo que criou o fundo 

orçamentário do CODEM – Conselho de Desenvolvimento de Maringá e que na 

próxima semana, enviará à Câmara Municipal de Ponta Grossa, o Projeto de Lei, 

criando o Fundo Orçamentário e suas projeções para os anos de 2020 e 2021. 

A verba ficará na responsabilidade da SMICQP – Secretaria de Indústria, 

Comércio e Qualificação Profissional, para que a secretaria faça a gestão desses 

valores. A princípio para o ano de 2020 será colocado a verba no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) na conta do fundo pertencente ao Conselho, além do 

percentual que o município vai colocar, o Conselho poderá receber doações, 

captar recursos e também deverá informar para onde será destinado a verba. O 

sr. Claudio ressaltou que na próxima semana será protocolado o Projeto de Lei 

e que o Presidente da Câmara Municipal sr. Mila, já está sabendo do Projeto e 

que dentro de 60 (sessenta) dias a verba já estará disponível para o Conselho. 

O sexto item da pauta foi a formação da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana 

e o novo Contrato de Concessão do Transporte Coletivo, sr. Leonardo iniciou 

falando sobre a constituição de uma câmara técnica provisória ou permanente 

para tratar de mobilidade urbana. Destacou que a renovação da concessão com 

a VCG – Viação Campos Gerais, findar-se-á em julho de 2023. E ressaltou que 

está na hora de escolher os possíveis participantes para a nova Câmara Técnica. 

Os quais os Conselheiros decidiram convidar 10(dez) entidades, que são as 

seguintes entidades: AMTT, Secretaria de Planejamento, Associação dos 

Engenheiros, FIEP, ACIPG, APADEF, UEPG, UNOPAR, UNICESUMAR e 

CESCAGE, tendo uma cadeira para cada entidade que compõe a Câmara 

Técnica. O sétimo item da pauta foi a utilização das vagas e calçadas no 

entorno da Catedral. A sr. Indianara Milléo questionou sobre a instalação do 

parkelet ao entorno da Catedral, o qual segundo a Conselheira, tem atrapalhado 

quem precisa estacionar no local e sobre a quantidade de vagas de 

estacionamentos reservados aos taxistas em frente a Catedral, as quais são 

poucas utilizadas. Houve diversos questionamentos e dúvidas entre os 

Conselheiros no que se refere à Lei de instalação de parkelets. O professor sr. 

Augusto Xavier explicou como funciona a Lei Municipal nº 12.466 de 07 de abril 

de 2016, que Dispõe sobre o Programa "Nossa Vaga", destinado à extensão 
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temporária de passeio público por meio da instalação de parklets., pois já 

se tornou uma tendência mundial. O presidente sr. Wilson sugeriu chamar o 

IPLAN e a AMTT, na próxima reunião para passar mais informações sobre o 

Projeto e vagas de estacionamentos reservadas as taxistas. O oitavo item da 

pauta foi o Estar Digital, com a sr. Jussara Bittencourt, que tinha várias dúvidas 

sobre o funcionamento do aplicativo. O sr. Rafael Mansani explicou em detalhes 

como funciona e como adquirir os serviços do Estar Digital. O professor sr. 

Augusto Xavier sugeriu solicitar a prefeitura que se faça uma campanha de 

divulgação com todos os detalhes do aplicativo para melhor informar a 

população. Sem mais, o presidente sr. Wilson encerrou a reunião às quinze 

horas e quarenta e cinco minutos, e eu, Leonardo Puppi Bernardi, primeiro 

secretário do CDEPG, assessorado pela secretária executiva Patrícia Cristina 

Camargo Jaymes, encerrei a presente ata, que segue para aprovação dos 

Conselheiros na próxima reunião plenária. 
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