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Ao segundo dia do mês de março de 2021, reuniram-se, de forma virtual 1 
através do Google Meet, os seguintes membros titulares, suplentes e 2 
convidados: Affonso Saldanha (Representante da Sociedade Rural), 3 
Cláudio Grokoviski (Representante da Secretaria da Fazenda), Darcy 4 
Miara Júnior (Representante da FIEP), Douglas Taques Fonseca 5 
(Representante da ACIPG), Elizabeth Schimidt (prefeita de Ponta Grossa), 6 
Gilmar Denck (Representante da ACIPG), josé Loreiro (Representante da 7 
SMICQP), José Vanilson Cordeiro (Representante do Sindicato dos 8 
Empregados no Comércio), Fábio Lima (Representante da ACIPG), 9 
Leonardo Puppi Bernardi (Representante da ACIPG e Primeiro Secretário 10 
da Mesa Diretora), Priscilla Garbelini Jaronski (Vice-Presidente da Mesa 11 
Diretora), Rafael Gustavo Mansani (Representante da AEAPG e Segundo 12 
Secretário da Mesa Diretora), Roberto Mongruel (Representante da 13 
ACIPG), Sandra Mara Camargo Queiroz (Representante da ACIPG),  14 
Wilson Souza de Oliveira (Representante da ADVB e Presidente da Mesa 15 
Diretora). Dando início a reunião, a prefeita Sra. Elisabeth falou da situação 16 
difícil em que estamos vivendo informando a todos sobre o colapso na saúde e 17 
que há necessidade de alinhamento entre os municípios. Abordou também, o 18 
assunto a respeito do transporte coletivo comentando sobre a possibilidade de 19 
greve que a a VCG protocolou pedido de aumento do valor da passagem. O 20 
conselheiro Wilson comentou a respeito da reunião ocorrida ACIPG com várias 21 
entidades locais, alinhamento de demandas e sugestões sobre o LOCKDOWN 22 
em época da pandemia do COVID-19. Comentou sobre a necessidade de 23 
respeitar o decreto em seus termos, mas que é recomendável  debater e 24 
discutir entre as entidades as restrições antes de serem decretadas. A prefeita 25 
Sra. Elisabeth concordou e disse que quer muito um diálogo para que entrem 26 
em um consenso juntos. Comentou também que Ponta Grossa, como cidade 27 
polo, recebe pacientes de toda a região e que por essa razão os municípios 28 
dos Campos Gerais devem estar alinhados, pois isso gera o colapso do 29 
sistema de saúde de nossa cidade, tanto nos hospitais públicos quanto 30 
privados. O conselheiro Claudio comentou a respeito da prorrogação do prazo 31 
para pagamento tanto da parcela única quanto da parcela mensal do IPTU 32 
para o dia trinta e um de março. O conselheiro Douglas complementou dizendo 33 
que a situação causada pela pandemia é complexa e que há uma  dificuldade 34 
geral em não se saber o que fazer; solicitou que as decisões quanto aos 35 
decretos fossem tomadas após serem ouvidas algumas sugestões por parte 36 
das entidades, no sentido de tentar reduzir o impacto das restrições no setor 37 
produtivo. A prefeita Sra. Elisabeth explicou que houve apenas uma replicação 38 
do decreto do governo do Estado. Na sequência, solicitou licença a todos os 39 
presentes informando que precisava participar de outra reunião sobre a compra 40 
das vacinas. A Sra. Prefeita Elizabeth, aproveitou a ocasião para parabenizar o 41 
trabalho da diretoria e agradeceu pela disponibilidade de todos. O senhor 42 
Leonardo realizou a contagem do número de conselheiros informando que 43 
ainda não havia a possibilidade de aprovar a Ata e nem para aprovar as 44 
alterações da Lei. A conselheira Priscilla, explicou que a votação quanto a 45 
alteração da lei precisa ser prorrogadas, pois embora tenha sido apresentadas 46 
algumas sugestões de alteração pelos conselheiros, a prefeitura ainda não 47 
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apresentou resposta quanto a reforma administrativa, para que fosse inserida 48 
na lei a representatividade do poder publico. Foi definido então, que este item 49 
da pauta será discutido na próxima reunião. Na sequência, o conselheiro 50 
Wilson agradeceu a todos que contribuíram pelo nascimento do Conselho e 51 
que nesses dois anos conseguiram fazer grandes realizações; comentou ainda, 52 
que o conselho foi criado em um formato e que será necessário fazer alguns 53 
ajustes. Explica que é muito importante definir um foco para atuação do 54 
Conselho, com um olhar para o futuro. O conselheiro Douglas questionou a 55 
conselheira Priscilla sobre a possibilidade da continuação da mesma Diretoria 56 
uma vez que, a lei deverá ser alterada para ampliar o mandato de um para 57 
quatro anos. A conselheira Priscilla explica que este assunto foi discutido com 58 
a Diretoria na última reunião, mas que atualmente a lei vigente prevê o 59 
mandato por um ano com possibilidade de apenas uma recondução, o que já 60 
ocorreu e que por isso deve ser realizada uma nova eleição. O conselheiro 61 
Leonardo constatou o quórum e propôs a aprovação da ATA da reunião 62 
anterior, que foi enviada aos conselheiros via WhatsApp; visto que, não houve 63 
nenhuma oposição, o documento foi aprovado. Em seguida o conselheiro 64 
Leonardo apresenta um relatório do trabalho desenvolvido pelo CDEPG nesses 65 
dois anos. Ata 01-14/09/2018 - Posse dos Conselheiros do CDEPG – Auditório 66 
do Conservatório Maestro Paulino. Ata 02-26/11/2018 - Palestra sobre 67 
funcionamento de Conselhos de Desenvolvimento ministrada pelo Sr. Marcelo 68 
Padilha SEBRAE. Ata 03-10/12/2018 – Reunião na Associação dos 69 
engenheiros, onde houve apresentação pelo prefeito de dados sócio 70 
econômicos do município e do ecossistema de inovação.  Ata 04-18/02/2019 - 71 
alterações no texto do Regimento Interno, com a devida aprovação da plenária 72 
e definição da eleição da diretoria. Ata 05-25/02/2019 - Eleições Gestão 73 
2019/2020. Ata 06-27/03/2019 -  Reunião em que o prefeito elencou os 74 
assuntos de interesse da administração pública a serem submetidos ao 75 
CDEPG, sendo eles, o terreno Oficinas da RFFSA/Rumo, Feira Paraná, 76 
Contrato Sanepar, Parque Eco Tecnológico – Centro de Eventos, Parque de 77 
Confecções-Terreno, Plano Diretor. Dia 01/04/2019 Posse Festiva - Evento 78 
lançamento CDEPG com a palestra do Carlos Alberto Sardemberg. Ata 07-79 
24/04/2019 – Foi apresentado o estudo sobre a Feira Paraná, foi tratado do 80 
Contrato com a Sanepar, foi definida a composição da Câmara Técnica 81 
Provisória do Plano Diretor; ainda foi falado sobre o projeto de desenvolver um 82 
Fórum de Desenvolvimento – “Master Plan”. Ata 08-10/06/2019 – Foi tratado 83 
sobre o Plano Diretor, sendo apresentado um relatório pela Câmara Técnica 84 
Provisória do Plano Diretor, o qual foi analisado e discutido em plenária, que 85 
deliberou e gerou um relatório final o qual encaminhado para a Urbitec, por 86 
meio do IPLAN. Ata 09-01/07/2019 – Definição da Câmara Técnica Provisória 87 
do Saneamento Básico, foi tratado também sobre veto da lei que tratava da  88 
Tributação do subsolo, objetivando a atração de investimento, foi iniciada a 89 
discussão sobre a abertura de rua no calçadão Coronel Cláudio e, foi solicitada 90 
a organização de estrutura administrativa para o CDEPG. Ata 10-28/08/2019 – 91 
Foi informado o veto na lei de Tributação subsolo, foi organizado a Câmara 92 
Técnica Provisória de saneamento básico, foram tratados dos assuntos: Plano 93 
diretor, abertura de rua no calçadão Coronel Cláudio, CEASA, Concessão Vila 94 
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Velha, e Estrutura apoio CDEPG. Ata 11-23/09/2019 – Foi tratado do 95 
Programa de Serviços de Saneamento Básico pelo diretor da Sanepar, 96 
também foi definido o planejamento SEBRAE - Workshop CDEPG projetando 97 
Ponta Grossa para 2043, quando então a cidade completa 220 anos, Projeto 98 
de Lei de Criação do Fundo. Ata 12-24/10/2019 - Anúncios de Investimentos 99 
do Governo do Estado, na reunião do CDEPG pelo Governador, quando 100 
ocorreu a interiorização do Governo do Estado em Ponta Grossa, neste dia 101 
também foi anunciada a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico 102 
do Paraná. Ata 13-05/11/2019 – Foi discutido o Fundo de Desenvolvimento 103 
Econômico, Plano Diretor e outros assuntos pendentes. Ata 14-02/12/2019 – 104 
Foi tratado dos Indicadores Sócios Econômicos – Programa Ponta Grossa em 105 
Números, Avenida Souza Naves, Plano Diretor e foi anunciado a existência do 106 
Fundo Nacional de Diretos Difusos, o qual foi usado para fazer a reforma do 107 
Museu Campos Gerais. Ata 15-29/01/2020 – Foram apresentadas sugestões 108 
de pautas para os candidatos para próxima eleição municipal e definido como o 109 
CDEPG conduziria o trabalho durante este período, foi definido calendário de 110 
eventos unificado, balanço de ações CDEPG/2019 resultado Workshop 111 
Câmaras Técnicas, contrato Sanepar apontamentos. Ata 16-19/02/2020 – Foi 112 
criada a Câmara Técnica Provisória de Saneamento Básico, foi tratado sobre 113 
as Eleição do CDEPG, a estrutura do CDEPG e fundo, e foi proposta a criação 114 
da Câmara Técnica Provisóriado Transporte Coletivo, foi falado sobre os 115 
parkletes no entorno da Praça da Catedral, e sobre o Estar Digital. Ata 17-116 
26/03/2020 – foi realizada a Eleição CDEPG, sendo reconduzido a mesma 117 
diretoria por mais um ano de mandato. Ata 18-10/03/2020 – Foi realizada uma 118 
reunião extraordinária para discutir sobre a Pandemia e primeira morte do PR 119 
em Cascavel – lançamento da ação ATAC COVID 19 em Ponta Grossa. Ata 120 
19-02/04/2020 – Foi discutido o Plano de reabertura gradual do comércio local. 121 
Ata 20-27/04/2020 - Apresentação de pesquisa NEREPP/UEPG sobre os 122 
impactos da pandemia na economia de Ponta Grossa. Ata 21-26/05/2020 – Foi 123 
discutido o Plano Diretor (pedido de postergação na Câmara, haja vista as 124 
muitas emendas apresentadas), foi tratado sobre o plano de desenvolvimento 125 
econômico ACIPG, e sobre o selo made in PG. Ata 22-26/06/2020 – Foi tratado 126 
sobre a Proteção do Distrito Industrial – mudança de zoneamento da área 127 
Tocantins. Ata 23-01/07/2020 - Apresentação impactos COVID-19 sobre 128 
economia Ponta Grossa, pela câmara técnica de comércio e serviços e a 129 
criação de um Plano de Retomada Econômica. Ata 24-31/07/2020 - Panorama 130 
COVID-19, retomada econômica no Estado do PR, reunião com a participação 131 
do vice-governador e de secretários. Ata 25-27/08/2020 – Ficou definida a 132 
postura de CDEPG frente às eleições municipais, segunda pesquisa dos 133 
impactos da COVD-19 em Ponta Grossa, definição do Plano de Retomada 134 
Econômica, foi tratado ainda sobre o fechamento Colégio SESI em Ponta 135 
Grossa, e sobre o levantamento dos dados sobre o projeto Porto Seco em 136 
Ponta Grossa. Ata 26-01/10/2020 – Foi criado o Conselho Empresarial 137 
Estratégico pela ACIPG para alinhamento das entidades frente as eleições 138 
municipais, e foi formado o grupo de trabalho da UEPG para elaboração do 139 
Plano de Retomada Econômica da cidade. Ata 27-04/11/2020 – Foi tratado 140 
sobre a deficiência no atendimento da SANEPAR a novos empreendimentos, e 141 
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foi entregue o Plano de Retomada Econômica pelo CDEPG a prefeitura e aos 142 
cinco candidatos a prefeitura. Ata 28-17/11/2020 – Foi colocado em votação o 143 
Projeto de empreendimento Loteamento Residencial Smartcity, na área 144 
adjacente ao Distrito Industrial e Plano Diretor, sendo rejeitado por maioria. Ata 145 
29-14/12/2020 – Foi realizada a primeira reunião com a prefeita eleita, foi 146 
tratado da realização de um Master Plan para Ponta Grossa, objetivando o 147 
futuro e foi apresentada da visão da prefeita eleita ao CDEPG, foi tratado sobre 148 
a inclusão da OAB no CDEPG em razão de previsão na lei orgânica do 149 
município e também foi tratado sobre a implementação do Plano de Retomada 150 
Econômica. Ata 30-27/01/2021 – Tivemos a participação do Secretário da 151 
saúde Dr. Rodrigo Manjabosco para falar da vacinação, foi tratado sobre as 152 
alterações na lei e no regimento do CDEPG, sobre a reforma administrativa na 153 
prefeitura, e as eleições CDEPG, foi tratado ainda, da retomada da segunda 154 
fase do planejamento estratégico CDEPG com o SEBRAE e sobre a Sede 155 
Invest Paraná em Ponta Grossa e o programa citymatch. Na sequência o 156 
conselheiro Leonardo encerrou a apresentação das Atas e informou que estão 157 
disponibilizadas no site www.cdepg.org.br/documentos. Ficou definido que o 158 
edital da eleição CDEPG será publicado novamente no grupo do WhatsApp 159 
para que as pessoas interessadas coloquem nomes e cargos e que a eleição 160 
será́ virtual conforme Edital, e a possibilidade de inscrição será até dia 161 
08/03/2021. O conselheiro Leonardo deu continuidade, falando sobre 162 
necessidade de retomada das atividades pelas Câmaras Técnicas. Mais uma 163 
vez foi solicitada a abertura do fundo, sendo informado pelo conselheiro 164 
Claudio que no primeiro semestre será destinado um valor de 50 mil para as 165 
contratações, e pediu para a conselheira Priscilla auxiliasse na elaboração de 166 
um plano de trabalho para que consiga abrir o orçamento. A conselheira 167 
Priscilla solicitou sobre a possibilidade de contratar sem licitação o cargo de 168 
secretário (a) executivo (a) que no momento seria mais urgente, talvez até 169 
sendo destacado algum funcionário comissionado da prefeitura para exercer o 170 
cargo de secretário executivo. Finalizando a reunião, Sr. Presidente Wilson 171 
agradece a presença dos conselheiros e convidados. Sem mais assuntos para 172 
tratar, encerrou-se a reunião e eu, Leonardo Puppi Bernardi, encerro a 173 
presente ATA, que será lavrada por mim e demais presentes. 174 


