
        CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 

  
 

Ao décimo dia do mês de março de 2021, reuniram-se, de forma virtual através 1 
do Google Meet, os seguintes membros titulares: Bruno Costa (representante 2 
da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária), Cláudio Grokoviski 3 
(representante da Secretaria da Fazenda), Darcy Miara Júnior 4 
(Representante FIEP), Celso Santana  (representante da Secretaria de 5 
Planejamento e IPLAN), José Loureiro (representante da Secretaria 6 
Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional), José 7 
Vanilson Cordeiro (Representante do Sindicato dos Empregados no 8 
Comércio), Leonardo Puppi Bernardi (Representante da ACIPG), Priscilla 9 
Garbelini Jaronski (Representante sindicatos Patronais), Rafael Gustavo 10 
Mansani (Representante AEAPG), Fábio Lima (Representante da ACIPG), 11 
Sandra Mara Camargo Queiroz (Representante da ACIPG), e Wilson Souza 12 
de Oliveira (representante dos Veículos de Comunicação - ADVB) Dando 13 
início a reunião o Sr. Presidente, Wilson agradeceu a presença de todos 14 
comunicando que conforme edital seria realizado nesta oportunidade a eleição 15 
da nova mesa diretora para o próximo mandato de 2021/2022. Solicitou ao 16 
secretario Leonardo que conduzisse a eleição  iniciando pela leitura do edital, 17 
que assim o fez: “Pelo presente edital, ficam convocados todos os Conselheiros 18 
e demais interessados para as eleições, que serão realizadas no dia 10/03/2021, 19 
no período das 16h às 17h horas na sede provisória desta Entidade, sito na Rua 20 
Freire Alemão 1315 –J.America – Ponta Grossa –Paraná, para a composição da 21 
Diretoria, ficando aberto o prazo para o registro dos interessados, que começará 22 
a contar no primeiro dia útil subseqüente da data da publicação deste Edital, até 23 
o dia 08/03/21. O registro dos interessados deverá ser feita por e-mail, no 24 
endereço conselhodesenvolvepg@gmail.com, indicando o nome completo, 25 
entidade que representa e cargo de interesse. Serão considerados eleitos os 26 
candidatos que obtiverem a maioria dos votos dos eleitores presentes. No caso 27 
de candidato único, esta será aclamado vencedor na reunião dispensando o 28 
sistema de votação. Ao final da eleição de cada cargo (PRESIDENTE, VICE-29 
PRESIDENTE, TESOUREIRO, 1º SECRETÁRIO e 2º SECRETÁRIO), será 30 
composta a nova diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico de 31 
Ponta Grossa. O Conselho poderá alterar a forma da eleição para que a mesma 32 
ocorra em reunião eletrônica, em vista da pandemia do novo coronavírus. Ponta 33 
Grossa, 08 de fevereiro 2021.” O secretário Leonardo esclareceu que a eleição 34 
está ocorrendo de modo virtual em razão da pandemia do coronavírus. A 35 
conselheira Priscilla nomeou os inscritos aos cargos: Leonardo Puppi Bernardi, 36 
no dia 02/03/21 para os cargos de segundo secretario, tesoureiro, vice-37 
presidente ou presidente; Rafael Mansani, no dia 08/03/21 para os cargos de 38 
vice-presidente, tesoureiro ou primeiro-secretário; Priscilla Garbelini Jaronski, no 39 
dia 01/03/2021 para o cargo de primeiro-secretário; Claudio Grokoviski, no dia 40 
09/03/2021 para o cargo de tesoureiro. Totalizando quatro inscrições para os 41 
cinco cargos. O conselheiro Leonardo solicitou que os conselheiros presentes 42 
se candidatassem a qualquer dos cargos de interesse. Neste momento o 43 
conselheiro Darcy Miara Junior se candidatou ao cargo de segundo-secretário. 44 
O conselheiro Fábio Lima se candidatou ao cargo para qualquer dos cinco 45 
cargos a disposição. O presidente Wilson justificou que não se candidatou por 46 
motivos de saúde, mas registrou que estará auxiliando ativamente o Conselho. 47 
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Não havendo mais nenhuma proposta de candidatura. Havendo doze votantes 48 
e confirmando o quórum para iniciar a eleição, o secretário Leonardo iniciou o 49 
cômputo dos votos. Para o cargo de segundo secretário colocou-se em votação 50 
os nomes dos conselheiros Darcy e Fábio, sendo eleito o conselheiro Darcy com 51 
onze votos. Para cargo de primeiro secretário colocou-se em votação os nomes 52 
de Rafael, Priscilla e Fabio, sendo eleita a conselheira Priscilla por unanimidade. 53 
Para o cargo de tesoureiro colocou-se em votação os nomes de Cláudio, Fábio, 54 
Rafael e Leonardo. Durante a votação foi levantado primeiramente sobre a 55 
possibilidade de reeleição para o mesmo cargo de tesoureiro. A conselheira 56 
Priscilla esclareceu que a lei e o regimento vedam a reeleição da mesma 57 
diretoria, mas não trata da vedação de recondução de mesmo cargo. O 58 
conselheiro José Vanilson levantou a questão de autonomia do conselho com 59 
relação a prefeitura. O conselheiro Claudio retirou sua candidatura. O 60 
conselheiro Rafael também retirou sua candidatura. O conselheiro Leonardo 61 
também retirou sua candidatura. Para o cargo de tesoureiro colocou-se em 62 
votação apenas o nome de Fábio, o qual foi eleito por aclamação. Para o cargo 63 
de vice-presidente colocou-se em votação os nomes de Leonardo e Rafael, 64 
sendo eleito o conselheiro Rafael por unanimidade. Para o cargo de presidente 65 
colocou-se em votação o nome do Leonardo, sendo eleito por aclamação. 66 
Encerrada a votação então presidente Wilson já declarou a posse da nova 67 
diretoria, colocou-se a disposição para parceria junto ao conselho e parabenizou 68 
os eleitos. Nada mais sendo dito, finalizando a reunião, o novo presidente 69 
Leonardo abriu a palavra para as considerações gerais, agradeceu a presença 70 
dos conselheiros. Sem mais assuntos para tratar, encerrou-se a reunião e eu, 71 
Priscilla Garbelini, encerro a presente ATA, que será́ lavrada por mim e demais 72 
presentes. 73 


