
 
 

 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 

ATA 25 – REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2020, às 16h00, via aplicativo Google 

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

suplentes: Adilson Dusi Strack, Bruno Cesar Costa Pinto, Darcy Miara Junior, 

Douglas Fanchin Taques Fonseca, Edgar Hampf, Elisabeth Schmidt,  Indianara 

Mattar Milléo, Joel Franzim Junior, José Carlos Loureiro Neto, José Henrique 

Martins, José Vanilson Cordeiro, Leonardo Puppi Bernardi, Priscilla Garbelini 

Jaronski, Rafael Gustavo Mansani, Roberto Mongruel, Sandra Mara Camargo 

Queiroz e Wilson Souza de Oliveira. Dando início à reunião o Sr. Leonardo Puppi 

Bernardi dá as boas vindas a todos e comunica que a reunião será conduzida 

por ele e pela Sra. Priscilla Garbelini Jaronski. Primeiramente o Sr. Leonardo 

solicitou ao demais conselheiros a aprovação das ATAs 23 e 24, que foram 

aprovadas em comum acordo entre os conselheiros. A Sra. Priscilla informou 

sobre o afastamento do conselheiro Sr. Edson Gil dos Santos Junior, para 

concorrer a candidatura de vereador do município. E ainda informou sobre a 

saída da assessora do Sr. Edson a Sra. Luana Karoline Pieckhardt de Souza, 

que irá se dedicar exclusivamente a um projeto acadêmico. E quem irá assumir 

a partir de agora a parte de assessoria de imprensa será o Sr. Rodrigo de Souza 

e assumindo a parte de secretariado com emissão das atas e organização da 

parte técnica das reuniões a Sra. Dayana Martins Kondlatsch. Foi proposto aos 

conselheiros então uma votação para aprovação dessas substituições, onde em 

comum acordo todos aprovaram. O Sr. Leonardo levantou a questão sobre como 

será o comportamento do Conselho junto ao primeiro turno de eleições do 

município. Foi comentado sobre o funcionamento do CODEM (Conselho de 

Desenvolvimento de Maringá). Foi explicado que o CODEM apresenta uma 

proposta do que a cidade espera do futuro candidato a prefeito, e este, por sua 

vez, avalia e aceita as propostas do projeto e se limita a responder de que forma 

será aplicado o projeto dentro do seu mandato. Foi comentado que o Conselho 

ainda não possui uma cartilha de propostas para apresentar aos candidatos, mas 

que será compilada uma maneira de apresentar tais propostas. O Sr. Leonardo 

solicitou aos conselheiros que deem uma ideia de como executar um plano de 

propostas. A Sra. Sandra Queiroz comenta sobre a sua experiência junto a 

ACIPG com as campanhas eleitorais e a tentativa nos últimos anos de dar 

sugestões aos candidatos. Acrescenta ainda que por estarmos a três meses das 

eleições não se trata apenas de dar sugestões, mas sim de receber as propostas 

dos candidatos. Ressaltou ainda que por estamos no estágio de pré-candidatura 

e para que não haja um desgaste maior do Conselho, é melhor aguardar que os 

candidatos enviem suas propostas O Sr. Leonardo pergunta ao Sr. Douglas 

Fanchin Taques Fonseca se há previsão de acontecer os debates eleitorais na 

ACIPG. Em reposta o Sr. Douglas disse que o assunto será levantado na reunião 

de diretoria e após a decisão é que será definida uma data. O Sr. Leonardo 

complementa dizendo que assim que o Conselho obtiver o nome dos candidatos 
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entrará em contato com eles pedindo para que apresentem seus planos de 

governo. A Sra. Priscilla comenta que teve acesso a um plano de 

desenvolvimento de Caxias do Sul-RS, e que o plano foi construído em cima da 

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), e que pode ser uma ideia de 

proposta a se apresentar aos candidatos pelo Conselho. Sra. Sandra comenta 

que a ACIPG já havia feito um plano de propostas e que este foi apresentado 

aos candidatos na eleição passada. Porém após eleito o atual prefeito não 

seguiu nenhuma das propostas. E ressalta que acha muito importante o 

Conselho ter um modelo atualizado de cartilha para apresentar aos candidatos. 

Finalizado o assunto das eleições o Sr. Leonardo passa para o próximo assunto 

que é o “CDEPG Retomada”. Passa a palavra para a Sra. Priscilla que inicia 

comentando sobre a parceria com a UEPG, Prefeitura e SEBRAE para 

colaboração da retomada econômica do município. Informou que está sendo 

feito um termo de parceria do plano de retomada entre o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, UEPG e 

SEBRAE. E que estas entidades que ficariam como participantes por estarem 

fazendo toda a parte de desenvolvimento da pesquisa e dos planos. E todas as 

entidades que participam do CDEPG e outras que queiram participar ficariam 

como apoiadores. Esse termo será feito para que o Conselho tenha uma 

segurança quanto a questões trabalhistas e tributárias, que pode haver a 

contratação de eventuais estagiários para ajudar na pesquisa de levantamento 

de dados. Disse também que nesse primeiro momento está sendo feita uma 3ª 

edição da pesquisa e que houve mais ou menos 536 respostas de todos os 

setores entre comércio, indústrias e serviços. E nessa semana (24/08 a 28/08) 

os professores da UEPG estão compilando os dados. Foi feita pela UEPG a 

escolha de 5 vetores para esse trabalho que são: atração de investimento, 

qualificação de pessoas, expansão de exportação, inovação e encadeamento 

produtivo. A Sra. Priscilla comenta que será compartilhado com os demais 

membros do Conselho o termo de compromisso entre as entidades, além do 

documento da UEPG que faz a indicação dos professores para cada um desses 

vetores de trabalho. Ela também convida todos os membros do Conselho, após 

o resultado da pesquisa, a darem a sua contribuição para ajudarem a 

desenvolver as políticas públicas e darem o direcionamento na retomada 

econômica da cidade. O Sr. Douglas Taques mostrou descontentamento pela 

ACIPG não fazer parte do grupo de participantes da pesquisa de retomada. Em 

resposta a Sra. Priscilla explicou que a ACIPG está no grupo de apoio que é 

quem fará o direcionamento do resultado dessa pesquisa. E o Sr. Leonardo 

acrescentou que essa questão será resolvida na reunião de diretoria da ACIPG. 

O Sr. Leonardo passa para o próximo assunto que é a respeito do Colégio SESI. 

A FIEP anunciou o fechamento de algumas unidades do Colégio SESI no 

Paraná. Comenta ainda que houve uma mobilização entre os pais de alunos 

buscando a ACIPG e o Jornal Diário dos Campos com a tentativa de reverter 

essa decisão da FIEP. A Sra. Priscilla explica que houve um corte da 
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contribuição obrigatória do Sistema S. E aqui em Ponta Grossa a opção foi de 

descontinuar com o Colégio SESI Internacional. A Sra. Priscilla reforça que 

recebeu o anúncio da descontinuidade, mas que o Conselho tem o prazo de 6 

meses para pensar em alternativas de manter o Colégio SESI Internacional. 

Reforça que o Sistema S está aberto a sugestões para que seja possível a 

continuidade e que ela ficou responsável em levar a proposta ao Sistema S caso 

seja apresentada pelo Conselho. O Sr. Leonardo inicia o próximo assunto que é 

o desdobramento do Porto Seco. O Sr. Wilson esteve em reunião com Delegado 

da Receita Federal, Sr. Demetrius de Moura Soares, que mostrou como estava 

o andamento do processo. Comentou ainda que a empresa Master Cargas 

entrou com um processo de implantação do Porto Seco em Ponta Grossa, sendo 

que ao protocolar o pedido na Prefeitura recebeu a doação de um terreno e que 

tem prazo para iniciar as obras até o mês de novembro deste ano. Porém esse 

prazo pode ser prorrogado, pois é necessário que seja concluído o processo 

licitatório da Receita Federal para que a partir daí sejam feitos os projetos de 

engenharia para construção. O Dr. Demetrius relatou que o projeto da empresa 

Master Cargas tem vícios que o levariam a ser indeferido. Sendo assim cabe ao 

Conselho fazer novo estudo de campo para apresentar um projeto assim que for 

aberto um novo prazo licitatório. Finalizando a reunião, sem mais assuntos a 

serem tratados, o Sr. Leonardo, que lavra e assina está ata, agradece a presença 

dos conselheiros e convidados.  


