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ATA 24 – REUNIÃO ORDINÀRIA 1 

Aos trinte e um dias do mês de julho de 2020, às 10h00, via aplicativo Google 2 

Meet, reuniram-se em uma sala virtual os seguintes membros titulares e 3 

suplentes: Adilson Strack, Augusta Pelinski Raiher, Bruno Costa, Celso 4 

Sant’Anna, Claudio Grokoviski, Darci Piana, Darcy Miara Júnior, Douglas 5 

Fanchin Taques Fonseca, Edson Gil Santos Júnior, Elaine de Fátima Rauski, 6 

Emerson Martins Hilgemberg, Elizabeth Schmidt,  Guilherme Flores, Guto 7 

Silva, Indianara Prestes Mattar Milleo, Joel Franzim, José Carlos Loureiro Neto, 8 

José Vanilson, Leonardo Puppi Bernardi, Marcelo Rangel, Mariana Galvão 9 

Noronha, Meri M. Teixeira, Miguel Archanjo de Freitas Jr., Miguel Sanches 10 

Neto, Paulo Barros, Priscilla Garbelini Jaronski, Rafael Gustavo Mansani, 11 

Roberto Mongruel, Sandra Queiroz, Tônia Mansani de Mira, Valdemar 12 

Bernardo Jorge, Wagnilda Minasi, Wilson Souza de Oliveira. Dando início à 13 

reunião o Sr. Wilson, presidente do CDEPG dá as boas vindas aos 14 

participantes e apresenta os convidados da reunião: Srs. Darci Piana, vice-15 

governador do Paraná, Guto Silva, chefe da Casa Civil do Paraná e Valdemar 16 

Bernardo Jorge, secretário de Estado do Planejamento e Projetos 17 

Estruturantes. Explica ainda que o prefeito Sr. Marcelo Rangel será o 18 

presidente de honra da reunião e que estão presentes ainda, os professores e 19 

colaboradores da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG e da 20 

Prefeitura de Ponta Grossa, respectivamente, que atuarão na elaboração do 21 

Plano Municipal de Recuperação Econômica. Conta que o caminho a ser 22 

seguido na primeira parte será: a apresentação pelo Sr. Valdemar do plano de 23 

retomada estadual, seguido do Sr. Guto Silva e sendo finalizada pelo Sr. Darci 24 

Piana. Na segunda parte será feita a discussão do plano municipal com a 25 

apresentação dos professores que darão o suporte técnico ao documento que 26 

será feita pelo Sr. Miguel Sanches, reitor da UEPG. Sr. Leonardo pede a 27 

palavra e explica que a aprovação da ata será feita na próxima reunião da 28 

plenária. Sr. Wilson passa a palavra ao presidente de honra, Sr. Prefeito 29 

Marcelo Rangel. Este inicia sua fala comentando que o município está 30 

enfrentando um dos momentos mais difíceis em relação à pandemia, chegando 31 

à semana anterior a esta reunião a uma ocupação de 100% de leitos. Explica 32 

que em virtude disso, a cidade está na Bandeira Laranja, mas que está 33 

esperançoso quanto ao retorno a Bandeira Amarela na semana que vem. 34 

Salienta que esta situação interfere no consumo, mas destaca que os números 35 

de Ponta Grossa, são animadores se comparados a outros municípios. Conta 36 

que o comércio respondeu positivamente e que os empregos tiveram 37 

resultados positivos no CAGED, sendo a única cidade a apresentar este 38 

cenário. Finaliza sua fala, afirmando que é aliado dos presentes e que está 39 

aberto aos estudos que serão efetuados pelas entidades parceiras. Sr. Wilson 40 

repassa a palavra ao Sr. Valdemar para que este inicie a apresentação do 41 

plano estadual. Sr. Valdemar inicia sua fala explicando que o material que será 42 

exibido se trata de um esboço que ainda está em análise e que, por isso, não 43 
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será ainda enviado ao Conselho. Dando continuidade, conta que o Plano de 44 

Retomada Econômica será iniciado em 2020 e durará até 2022. Apresenta 45 

alguns números iniciais dos reflexos da Covid-19 em nosso estado como a 46 

perda de arrecadação no primeiro semestre que somou 1,5 bilhão e que se 47 

estima que a queda atinja 3,7 bilhões e que foram perdidos 47 mil postos de 48 

trabalho até junho. Porém, no caso do emprego, o estado verificou uma 49 

recuperação logo em julho, já que as medidas para contenção como o home 50 

office e as suspensões salariais proporcionaram esta recuperação, bem como 51 

o número de exportações e do agronegócio, o que indica que o Paraná terá 52 

condições de sair mais cedo da crise. Explica que o Plano de Retomada será 53 

dividido em três grandes eixos: desenvolvimento econômico, social e gestão 54 

governamental. No primeiro eixo estaria o investimento em obras públicas, 55 

irrigando a economia, incentivando principalmente a construção civil que 56 

apresenta a capacidade de gerar um grande número de postos de trabalho. A 57 

estimativa é que sejam investidos mais de 2 bilhões de reais em investimentos 58 

de infraestrutura rodoviária, reformas de escolas e planos de habitação. Outro 59 

ponto destacado neste eixo foi o fortalecimento das cadeias produtivas, com 60 

foco na agricultura familiar, sendo mais uma fonte de geração de empregos. 61 

Entre as ações, seria oferecida assistência técnica e em algumas situações 62 

fornecer garantia de compra da produção. Além disso, seriam feitos incentivos 63 

em energias renováveis no campo e oferecimento de agilidade nas licenças 64 

ambientais para suas instalações. Sr. Valdemar ainda informa que é estudada 65 

a possibilidade de fornecer subsídios para os agricultores que queiram investir 66 

em energia solar ou em biogás. Continua explicando que, neste sentido, existe 67 

outro plano chamado Coopera Paraná que tem como objetivo incentivar as 68 

pequenas cooperativas beneficiando o pequeno produtor realizando a 69 

integração entre sua produção agrícola e a indústria, agregando valor ao 70 

agronegócio. Outro ponto é a expansão das exportações com foco no aumento 71 

do PIB do estado gerando uma melhor arrecadação e, por consequência, 72 

melhorar os serviços públicos para a população. Destaca ainda o acesso ao 73 

crédito facilitado com juros baixos, ponto fundamental para auxiliar os 74 

pequenos negócios que sofreram uma queda de seu faturamento neste 75 

período, e ainda, proporcionar aos empresários condições para melhorar sua 76 

capacidade produtiva. Conta ainda, que existem ações previstas para a 77 

retomada do turismo paranaense com objetivo de fomentar o turismo regional 78 

atraindo turistas locais e também de outras regiões do país. Explica que outro 79 

eixo de atração de investimentos seria o apoio e aceleração de startups até 80 

2022 criando um ecossistema de inovação, com o oferecimento de vouchers 81 

para aqueles que precisam, em um primeiro momento, de incubação e depois 82 

para aqueles que necessitam de maior investimento para ganhar escala no 83 

mercado. Sr. Valdemar passa ao próximo eixo que é o de gestão 84 

governamental que busca melhorar a eficiência no uso de recursos e do 85 

patrimônio público. Conta que estão sendo feitos levantamentos dos imóveis 86 
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que são de posse de estado para verificar quais deles estão em condição de 87 

uso e aqueles que precisam de reformas para diminuir os custos com locação. 88 

O mesmo aponta o secretário, será feito quanto à frota oficial, pois durante a 89 

pandemia foi reduzido o uso dos veículos. Assinala ainda que outro ponto de 90 

modernização será o de digitalização dos serviços públicos buscando oferecer 91 

o atendimento online à população e, assim reduzir o tempo de espera e a folha 92 

de pagamento do estado, já que são exigidos menos servidores. Explica que 93 

outro enfoque será o uso do teletrabalho com sua regularização, pois durante a 94 

pandemia, tem sido percebido que é possível aos servidores realizarem um 95 

trabalho eficiente em suas casas. Destaca ainda, que serão feitos planos de 96 

ações para os servidores, o que garantirá sua produtividade e oferecerá 97 

otimização dos espaços. Por último, Sr. Valdemar destaca as ações do eixo de 98 

desenvolvimento social. A primeira é a preocupação em melhorar a vidas das 99 

famílias que estão em favelas e/ou em situação de vulnerabilidade social com a 100 

criação de programas de habitação social e de garantia do direito à moradia. 101 

Seguindo, aponta a transformação das cidades com a requalificação urbana 102 

por meio do financiamento municipal e o investimento em barracões industriais 103 

para que sejam focadas ações de criação de postos de trabalho nos municípios 104 

paranaenses. Explica que outro ponto deste eixo é a inclusão produtiva rural e 105 

da agricultura familiar que vai ao encontro ao que foi assinalado no primeiro 106 

eixo e a inclusão produtiva urbana em parceria com as agências do trabalhador 107 

que buscará recolocar as pessoas no mercado de trabalho e, quando isso não 108 

for possível, encaminhá-la para programas de requalificação para atualização 109 

deste trabalhador, de acordo com seu perfil. Destaca como última ação o 110 

tratamento de resíduos sólidos com o incentivo à criação de consórcios entre 111 

os municípios. Finaliza apontando que está aberto à sugestões de alteração 112 

deste plano e que a intenção é que ele seja construído em conjunto com os 113 

municípios para atendê-los da melhor forma possível nesta retomada. Sr. 114 

Wilson passa a palavra ao Sr. Guto Silva que inicia a sua apresentação 115 

agradecendo aos membros do Conselho e aponta que sua fala complementará 116 

a do Sr. Valdemar. Seguindo, destaca a importância do alinhamento entre 117 

governo estadual e municípios para um plano de retomada que possa contribuir 118 

com toda a população. Conta que os eixos de sua apresentação se baseiam 119 

nas áreas da saúde, social, normativo e de geração de renda e emprego. Inicia 120 

trazendo os números da saúde como o investimento realizado que foi de mais 121 

de 400 milhões com mais de 500 mil testes distribuídos e mais de 1 bilhão 122 

colocados à disposição dos comerciantes e dos grandes negócios.  Destaca 123 

que na área da saúde uma das prioridades foi a ampliação da testagem com o 124 

direcionamento dos Lacen’s para esta finalidade, e aponta que o Paraná junto 125 

com Rio Grande do Sul e São Paulo é o estado que mais testa. Aponta que 126 

isso contribuiu para os números apresentados pelo Paraná. Além disso, 127 

destaca a ampliação da rede estrutural hospitalar com o aumento dos números 128 

de leitos de UTI e a criação de três novos hospitais, já que a ideia era construir 129 
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um legado e por isso o estado não possui nenhum hospital de campanha. Na 130 

área social, destaca que o Paraná liberou mais de 01 bilhão para o BRDE e a 131 

Fomento Paraná para auxiliar empresas de todos os portes, além de 132 

autônomos e microempreendedores. Conta que o número de operações 133 

realizadas pela Fomento aumento de três mil para cerca de quinze mil e que 134 

isso é muito benéfico para auxiliar o setor produtivo a se recuperar. Quanto ao 135 

investimento nos municípios foram suspensas a cobrança dos empréstimos e 136 

outras ações que tiveram como objetivo manter a liquidez e proporcionar uma 137 

diminuição nas questões de vulnerabilidade social por falta de emprego e 138 

renda. No quesito educação aponta que o Paraná é o estado que tem o maior 139 

número de alunos atendidos pelo EAD, no qual foi adotado um sistema híbrido 140 

de ensino e que, assim, não foram interrompidas as aulas da rede estadual de 141 

ensino e nos municípios, e conta que foi formado um comitê de voltas às aulas 142 

que está conduzindo estudos para encontrar a melhor forma de retorno às 143 

aulas presenciais. Explica que no que concerne à alimentação foi criado o 144 

cartão comida boa e as merendas e cestas básicas não foram interrompidas 145 

para os mais vulneráveis e em situação de risco. Destaca ainda que a atenção 146 

à segurança pública foi redobrada por conta do aumento do desemprego e 147 

afirma que é preciso deixar os hospitais abastecidos, combater o aumento da 148 

criminalidade, mas destaca que o furo financeiro é pesado, e que conta com a 149 

solidariedade dos outros poderes que compartilharam valores com o Executivo. 150 

Finaliza que mesmo com as dificuldades, o governo quer continuar com tudo 151 

em dia como os salários dos servidores e os pagamentos aos fornecedores, 152 

mas que não se pode jogar o déficit para a população, que já se encontra 153 

fragilizada. Sr. Wilson agradece a apresentação dos Srs. Valdemar e Guto e 154 

repassa a palavra ao Sr. Darci. Este inicia sua fala comentando que desde o 155 

inicio do mandato diversos projetos importantes já fomentaram a economia 156 

com recursos aplicados em diversas frentes que possibilitaram a estrutura que 157 

hoje auxiliam nas ações de retomada. Aponta que todos os pontos 158 

apresentados pelos Sr. Guto e Valdemar, transmitem a ideia de que o nosso 159 

estado está preparado para enfrentamento e a retomada econômica. Afirma ter 160 

a certeza de que dentro de pouco tempo o Paraná, por meio do contato com os 161 

chineses e os russos, terá a vacina e poderá tocar em frente mostrando a 162 

pujança dos paranaenses mais uma vez frente a uma crise. Finaliza 163 

agradecendo a atenção e afirma que o governo está de portas abertas para 164 

receber sugestões e tirar dúvidas sobre este momento de retomada. Sr. Wilson 165 

agradece e comenta que todos ficam muito gratos pela exposição. Conta que o 166 

plano municipal é uma parceria entre UEPG, CDEPG, SEBRAE e Prefeitura 167 

Municipal com o apoio da ACIPG e que foi dividido em cinco áreas, a saber: 168 

Atração de investimentos que ficará sob a responsabilidade de Emerson 169 

Martins Hilgemberg; Qualificação de Pessoas será atribuição da professora 170 

Eliane de Fátima Rauski; Expansão de Exportações cujo responsável será o 171 

professor Alex Sander do Carmo; Inovação com o professor Miguel Archanjo 172 
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de Freitas Junior, diretor da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da 173 

UEPG, e por último o setor de Encadeamento Produtivo cujo responsável será 174 

a professora Augusta Pelinski Ralher. Sr. Wilson destaca o apoio técnico que a 175 

UEPG está oferecendo com a disponibilização de seus profissionais para 176 

apoiar o plano de retomada e passa a palavra ao reitor da UEPG, Sr. Miguel 177 

Sanches. Este inicia sua fala cumprimentando os membros do Conselho e as 178 

autoridades presentes. Explica que o Conselho procurou a universidade com o 179 

objetivo de contribuir com a constituição de um grupo de trabalho que pudesse 180 

dialogar com o governo do estado e que ao mesmo tempo respondesse a 181 

demandas especificas do município de Ponta Grossa. E que a partir da reunião 182 

realizada entre as entidades parceiras foram definidas as cinco áreas já citadas 183 

pelo Sr. Wilson, e que se buscou fatiar as áreas para que não se tivesse um 184 

espectro muito amplo. Explica que todos os responsáveis possuem larga 185 

experiência em suas áreas e que um dos principais pontos deste grupo de 186 

trabalho é viabilizar ações de curto prazo com intenção de minimizar o impacto 187 

na economia regional. Destaca que a universidade é um setor produtivo e que 188 

pode utilizar sua expertise acumulada para prestar serviços à população e ao 189 

setor produtivo buscando resolver problemas imediatos. Sr. Miguel sugere que 190 

os professores se apresentem para conhecimento de todos os conselheiros e 191 

demais presentes. Os professores se apresentam. Após este momento Sr. 192 

Wilson abre a palavra aos membros do Conselho. Sr. Douglas pede a palavra e 193 

agradece a participação de todos e comenta que há dois anos a ACIPG está 194 

habilitada para realizar operações financeiras com a Fomento e que a mesma 195 

apresentava certos problemas para aprovar os financiamentos e que isso 196 

mudou nos últimos meses e  finaliza destacando a importância desta agilidade 197 

na liberação para os pequenos negócios e sugere que isso seja mantido no 198 

período pós pandemia. Sra. Sandra pede a palavra e comenta a necessidade 199 

de investimentos de infraestrutura nas estradas vicinais, pois comenta que 200 

quando chove a população em geral sofre muito e que o prejuízo é muito 201 

grande para todos os portes de produtores rurais. Finaliza afirmando que este 202 

ponto seja incluído nos planos que o governo vem construindo. Sr. Joel pede a 203 

palavra e comenta que o SEBRAE está à disposição da UEPG para auxiliar 204 

neste processo de retomada e de criação do plano. Destaca ainda que a 205 

instituição vem apoiando todas as iniciativas de retomada do estado 206 

construindo parcerias muito fortes e finaliza reforçando a sua disponibilidade. 207 

Sr. Rafael pede a palavra e destaca a retomada da construção civil com a 208 

geração de novos empregos e parabeniza os representantes do governo por 209 

incluir a área como setor importante para a retomada. Sra. Elizabeth pede a 210 

palavra e parabeniza a participação do Srs. Darci, Valdemar e Guto Silva pela 211 

iniciativa da apresentação do plano. Comenta que situações extraordinárias 212 

exigem união e pedem medidas extraordinárias para solucionar um problema 213 

mundial enorme que representa uma tristeza para todos. Agradece a todos que 214 

estão pensando nas soluções para os problemas sociais e econômicos 215 
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gerados pela pandemia e que neste momento é de suma importância contar 216 

com a inteligência de todos os setores da cidade e do governo do estado para 217 

chegarmos a uma solução. Finaliza se colocando à disposição para auxiliar no 218 

que for preciso. Sr. Wilson comenta que foi de grande valia a participação dos 219 

representantes do governo. Agora, subsidiados destas informações, o Grupo 220 

de Trabalho formado por professores da UEPG, colaboradores da Prefeitura e 221 

membros do CDEPG terão mais condições de elaborarem um plano de 222 

retomada para Ponta Grossa. Finalizando a reunião, Sr. Wilson agradece a 223 

presença dos conselheiros e convidados. Sem mais assuntos para tratar, 224 

encerrou-se a reunião e eu, Leonardo Puppi Bernardi, encerro a presente ATA, 225 

que será lavrada por mim e demais presentes. 226 

 227 


