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Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de 2020, reuniram-se, de forma 3 

virtual, através do Google Meet, os seguintes membros titulares, suplentes e 4 

convidados: Bruno Cesar Costa Pinto, Darcy Miara Junior, Edson Gil Santos 5 

Junior, Elizabeth Schmidt, Indianara Mattar Milléo, João Luiz Kovaleski, José 6 

Carlos Loureiro Neto, José Vanilson Cordeiro, Leonardo Puppi Bernardi, Miguel 7 

Sanches Neto, Paulo André Lemes, Priscilla Garbelini Jaronski, Rafael Gustavo 8 

Mansani, Roberto Mongruel e Wilson Souza de Oliveira. O Sr. Wilson inicia a 9 

reunião explanando que sobre a primeira pauta, os desafios da nova 10 

administração municipal e o papel do CDEPG no próximo mandato. A reunião 11 

contou com a presença da nova Prefeita Eleita a Sra. Elizabeth Schmidt. Após a 12 

formação de quórum o Sr. Leonardo propõe a aprovação da ATA 28 referente a 13 

última reunião plenária, visto que não houve nenhuma oposição, foi aprovada. O 14 

Sr. Wilson elucida sobre a reunião que participou, ocorrida na data de hoje 15 

(14/12/) pela manhã, com o Conselho de Desenvolvimento do Estado. Conta que 16 

foi apresentado o Plano de Retomada Econômica do governo do Paraná. 17 

Cometa que seria interessante marcar uma reunião com o Secretário de 18 

Planejamento do Estado para apresentar o plano ao CDEPG. Cita que o 19 

Conselho em alguns meses estará concluindo o segundo mandato da Mesa 20 

Diretora, dois sucessivos de um ano e esses dois anos de atividade foram de 21 

muita aprendizagem e conquistas. Continua dizendo que ao longo desse tempo 22 

o Conselho foi demandado com muitas questões administrativas do cotidiano da 23 

cidade, essas demandas acabam por distorcer da atividade do CDEPG, pois o 24 

foco é o desenvolvimento da cidade. Destaca a importância de se discutir 25 

algumas questões relevantes já no início do novo mandato municipal, visando o 26 

aprimoramento do trabalho do Conselho na cidade. Para o mandato que se inicia 27 

tanto do Poder Executivo, quanto para a nova gestão da Mesa Diretora do 28 

Conselho que será empossada em abril, será preciso definir uma estrutura de 29 

pessoal para o Conselho, a ativação do Fundo de Desenvolvimento Econômico 30 

que foi recentemente criado, a conclusão do nosso planejamento estratégico que 31 

foi interrompido devido à pandemia do novo Corona Vírus e a elaboração de um 32 

Masterplan, um plano macro de desenvolvimento econômico, para 2043. Em 33 

seguida o Sr. Wilson pede para a Sra. Elizabeth uma explanação do que espera 34 

do CDEPG em seu mandato. A Sra. Elizabeth exalta a importância do trabalho 35 

dos conselhos para ajudar a desenvolver e a fazer a diferença na 36 

cidade. Comenta que o CDEPG é um Conselho voltado para o desenvolvimento 37 

de uma maneira macro e que a intenção de sua gestão é de juntamente com as 38 

entidades que compõem o CDEPG para fazer a diferença e transformar Ponta 39 

Grossa em um hub do sul do país. Discorre que as sugestões e críticas serão 40 

sempre bem-vindas, pois todos nós só queremos acertar e fazer o bem para 41 

nossa cidade, comenta. Reforça a parceria com o Conselho e se coloca a 42 
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disposição para juntos façam acontecer o desenvolvimento de Ponta Grossa. 43 

Reconhece que tanto o trabalho efetuado pelos conselheiros, quanto pelas 44 

câmaras técnicas é voluntário e para o bem da cidade, por isso, deve ser ouvido. 45 

Antes de passar para a próxima pauta o Sr. Wilson registra que o conselho foi 46 

criado pelo projeto de lei do executivo e agradece ao atual Prefeito pela iniciativa 47 

dessa criação. Porém em algumas situações o Conselho fica sem forças, como 48 

na situação do zoneamento do Distrito Industrial. O prefeito fez um Decreto 49 

determinando a consulta ao Conselho e a CODESI para qualquer 50 

empreendimento residencial implantando nas Zonas Industriais. Mas alguns 51 

setores da prefeitura não acatam o Decreto feito pelo Prefeito. O Sr. Wilson pede 52 

reforços ao novo poder executivo na questão da proteção do Distrito Industrial. 53 

Pois hoje foi noticiada a liberação da carta de concessão da anuência da 54 

Prefeitura para implantação do loteamento residencial ao lado da empresa 55 

Heineken, Distrito Industrial. A Sra. Elizabeth comenta que irá verificar os fatos 56 

desse assunto com o atual Prefeito Sr. Marcelo Rangel. E ressalta que após essa 57 

verificação voltará a tratar do assunto com o Conselho o mais breve possível. A 58 

Sra. Priscilla comenta que o Conselho vem trabalhando desde o mês de junho 59 

com essa lei de proteção do Distrito Industrial. Conta ainda que o projeto de lei 60 

foi assinado em um evento voltado para chamar a atenção do pessoal do Distrito 61 

Industrial e que o Poder Público estaria em defesa do Distrito. Expõe que mesmo 62 

com toda a demonstração de preocupação com a assinatura do Projeto de Lei, 63 

chegando na Câmara de Vereadores o projeto travou. Discorre que todo esse 64 

processo se mostra desgastante, pois o processo de lei em defesa do Distrito 65 

está parado e o projeto de empreendimento da implantação de residências na 66 

área se mostra em fluxo contínuo. O Sr. Leonardo passa para o próximo assunto 67 

que é a Inclusão da OAB na Lei 13.183/2018, lei que criou o CDEPG. A Sra. 68 

Priscilla informa que para o cumprimento da Lei Orgânica Municipal (LOM), em 69 

seu artigo 183, para 2021, a entidade solicitará a indicação de um membro da 70 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção Ponta Grossa. Complementa 71 

dizendo que será estudado ainda outras atualizações tanto na lei que criou o 72 

CDEPG, como também em seu Regimento Interno, com o intuito de modernizar 73 

o funcionamento do CDEPG. Mas como no início do ano pode haver alteração 74 

de secretarias da Prefeitura frente a posse do novo poder executivo, podendo 75 

alterar os secretários representantes, então será aguardado a mudança da 76 

estrutura organizacional da Prefeitura para que essas alterações da lei sejam 77 

feitas de uma só vez. O Sr. Leonardo passa para outro assunto da pauta que é 78 

o chamamento para discussão da alteração do regimento interno sobre o 79 

período de mandato da Mesa Diretora do CDEPG. Comenta que conforme o 80 

regimento aprovado há dois anos, que precedeu a primeira eleição dessa Mesa 81 

Diretora, foi aprovado o tempo de um ano de mandato. Portanto esse 82 

chamamento é para que na próxima reunião seja deliberado sobre o tempo de 83 

mandato para dois anos. Conta que no primeiro ano de mandato houve a 84 

reeleição então foi constatado que em um ano seria um tempo curto para aplicar 85 
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os projetos. O Sr. Leonardo sugere que no mês de janeiro os conselheiros 86 

interessados em concorrer a Mesa Diretora se organizem para a eleição. 87 

Tratando de outros assuntos o Sr. Leonardo aproveita a Presença do Sr. José 88 

Vanilson e o Sr. José Loureiro, ambos do comércio de Ponta Grossa, para que 89 

contem quais são suas expectativas quanto ao período natalino e perante o 90 

Decreto do Prefeito do comércio 24 horas. O Sr. José Vanilson comenta ser 91 

desnecessário o horário de 24 horas por estamos em um momento sensível de 92 

pós pandemia. Acrescenta que o Decreto Governamental do Toque de Recolher 93 

se mostra mais conveniente. Destaca que o desgaste que as medidas 94 

emergenciais causaram, em virtude da pandemia do Covid19, comprometeram 95 

o rendimento dos trabalhadores do comércio. Dessa forma o Decreto do 96 

Comércio 24 horas não ajuda os trabalhadores do comércio. O Diretor da 97 

Sindilojas de Ponta Grossa e Região, Sr. José Loureiro explica que a liberação 98 

desse horário é para deixar de livre escolha para os lojistas o horário de 99 

funcionamento do comércio. Destaca que mesmo fazendo uso do Decreto de 24 100 

horas de funcionamento, o lojista deve sempre respeitar os termos de Lei CLT, 101 

não ultrapassando a carga horária de 2 horas diárias e respeitando o Decreto do 102 

Toque de Recolher. Explica que caso o lojista queira funcionar 24 horas deve 103 

contratar mais mão de obra, isso não será restrito. A Sra. Priscilla comenta que 104 

enquanto o Decreto do comércio 24 horas estava em análise, houve uma reunião 105 

com a Câmara Técnica de Comércio e Serviços e foi debatido sobre esse mesmo 106 

assunto. Elucida que na reunião havia representantes tanto do setor produtivo 107 

quanto dos trabalhadores e foi pautado que o Conselho e a Câmara técnica não 108 

queriam interferir na negociação coletiva entre o Sr. José Vanilson e o Sr. José 109 

Loureiro. Mas pede que se possível ambos possam implementar o Plano de 110 

Retomada Econômica pós pandemia, zerando a carga horária que foi gerada no 111 

período de suspensão de contratos e utilizando a ampliação de horários para 112 

aumentar a empregabilidade. Salienta que o Plano de Retomada defende uma 113 

ampliação do horário do comércio com a intenção de promover o distanciamento 114 

social. Ressalta que a proposta de ampliação nos horários do comércio foi 115 

apresentada no mês de outubro de 2020 para o Prefeito, mas só agora está 116 

sendo aplicada e divulgada. O Sr. Leonardo completa dizendo que quando o 117 

Plano de Retomada Econômica foi criado o intuito era de ampliação do horário 118 

para abrir novas vagas de emprego e não o incentivo de horas extras. O Sr. 119 

Roberto Mongruel explana sobre os assuntos tratados na reunião. Inicia 120 

comentando sobre a dificuldade do Conselho de tratar certos assuntos com a 121 

prefeitura. Reforça seu comentário dizendo que o CDEPG é um Conselho 122 

Municipal e não da Prefeitura exclusivamente. Sobre a inclusão de um membro 123 

da OAB no Conselho diz achar muito positivo. Comenta também o papel da 124 

Prefeitura como gestora municipal deve se atentar em fazer uma gestão sem 125 

endividamentos. Discorre que o assunto deveria ter sido tratado no recente 126 

período eleitoral que já ocorreu. Demonstra ter achado parcial o pedido da Sra. 127 

Priscilla para sanção da lei de proteção do Distrito na Câmara dos Vereadores 128 
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em período eleitoral. Comenta que ao seu ver ficou oportuno e pode ter 129 

influenciado possíveis eleitores. Ressalta que todos os membros do Conselho 130 

devem acompanhar e cobrar a nova gestão municipal fazendo valer o papel de 131 

cada membro do Conselho como cidadãos. Finalizando a reunião, Sr. Wilson 132 

agradece a presença dos conselheiros. Sem mais assuntos para tratar, 133 

encerrou-se a reunião e eu, Leonardo Puppi Bernardi, encerro a presenta ATA, 134 

que será lavrada por mim e demais presentes. 135 


