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Ao décimo dia do mês de junho de 2021, reuniram-se, de forma virtual através do 1 

Google Meet, os seguintes membros titulares, suplentes e convidados do conselho: 2 

Elizabeth Schimidt (prefeita de Ponta Grossa); Bruno Cesar Costa Pinto 3 

(representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária), Cláudio Grokoviski 4 

(representante da Secretaria da Fazenda), Darcy Miara Júnior (segundo secretário), 5 

Gilmar Denck (representante da ACIPG), Joel Franzin (representante do SEBRAE), 6 

José Henrique Martins (representante suplente do SEBRAE) José Loureiro 7 

(representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 8 

Profissional), José Vanilson Cordeiro (representante do Sindicato dos Empregados 9 

no Comércio), Leonardo Puppi Bernardi (presidente da Mesa Diretora), Priscilla 10 

Garbelini Jaronski (primeira secretária), Rafael Gustavo Mansani (vice-presidente), 11 

Roberto Mongruel (representante da ACIPG), Sandra Mara Camargo Queiroz 12 

(Representante da Sociedade Rural), Afonso Saldanha (representante suplente da 13 

Sociedade Rural), Fabio Lima (tesoureiro), Abel Dionizio Azeredo (representante da 14 

UTFPR), Sabrina Rodrigues (representante suplente da UTFPR), Manoel Marcelo 15 

(representante da Secretaria Municipal de Planejamento), Andre Luis Pitela 16 

(representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Paulo Roberto Baptista 17 

Stachowiak (representante da Secretaria Municipal de Turismo), Divonsir Dutra 18 

(convidado do SEBRAE), Paulo Andre Lemes (representante da ACIPG) e Wilson 19 

Souza de Oliveira (representante dos Veículos de Comunicação). Dando início a 20 

reunião o Sr.  Presidente Leonardo explanando sobre a pauta única desta reunião, 21 

“Estudo de Viabilidade do Porto Seco”, o Presidente passou a palavra para o 22 

conselheiro Joel. O mesmo discorreu resumidamente quanto ao estudo realizado pelo 23 

SEBRAE. Explicou que ao final do estudo chegou-se à conclusão da viabilidade de 24 

sua implantação. Ainda publicizou o empenho e bom trabalho realizado pelos 25 

Senhores Divonsir Dutra e José Henrique Martins, colaboradores do SEBRAE. Na 26 

sequência passou-se a palavra ao Sr. José que apresentou então o estudo de 27 

viabilidade, sua metodologia, objetivos e processo de elaboração. Ressaltou ainda 28 

que o mesmo já se encontrava disponível no site do Conselho, realizando 29 

apresentação do mesmo e seus resultados. Na sequência o Presidente Leonardo 30 

destacou alguns dos números apresentados como o de US$915 milhões de 31 

importação da região de Ponta Grossa, que deve aumentar e ainda exemplificou a 32 

comparação com o orçamento municipal de 1 bilhão de reais. O conselheiro Fabio 33 

questionou então sobre a falta da logo de empresas como a Tatra Caminhões 34 

tratando-se de uma multinacional, qual foi respondido pelo Presidente Leonardo e 35 

pelo conselheiro José, que a mesma ainda não possui movimentação fiscal com a 36 

Receita, tendo em vista a não inauguração no momento. Os conselheiros Paulo, 37 

Wilson e a Prefeita Elizabeth comentaram não antes de estender elogios ao estudo, 38 

sobre um breve histórico do município na temática em questão. Ressaltou-se ainda 39 

problemas com tratativas anteriores para que não se venha a repetir tais erros. 40 
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Explanou-se a respeito da doação do terreno à interessada anterior, de que o estudo 41 

por ela apresentado era repleto de erros e da inércia desta até o presente momento. 42 

O Presidente Leonardo parabenizou o SEBRAE pelo estudo e abriu tema livre tendo 43 

em vista a finalização da pauta única. A Prefeita Elizabeth, aproveitou a ocasião para 44 

relatar quanto as tratativas para a vinda da Maltaria. Apontou as dificuldades, tendo 45 

em vista a vasta competição com demais municípios. Apresentou brevemente 46 

também como encontram-se as reuniões com o Exército Brasileiro, para a viabilização 47 

da possível vinda da ESA para o município. Em tempo, o Presidente Leonardo e a 48 

Conselheira Priscila, traçaram os próximos passos para apresentação do Estudo de 49 

Viabilidade do Porto Seco. Ficou definido que a entrega do mesmo seria feita em data 50 

a definir ao Delegado da Receita Federal, com as presenças da Prefeita Elizabeth, 51 

Secretário Municipal José Loureiro, Presidente Leonardo representante do SEBRAE 52 

e Presidente Douglas Fanchin Taques Fonseca da ACIPG. Sendo provocado que o 53 

estudo alcance ao das indústrias, empresários e demais interessados. O Presidente 54 

Leonardo reforçou a importância de ofícios dos Deputados Estaduais e Deputados 55 

Federais para que sejam anexados junto aos ofícios das entidades civis organizadas 56 

que serão entregues à Receita Federal, assim aumentando a importância que o tema 57 

merece. Vencida a pauta, a conselheira Priscila, no uso da palavra livre, apresentou 58 

à prefeita Elizabeth, o projeto em andamento do Conselho do levantamento dos 59 

conselhos municipais ativos ou não. Exemplificando o Conselho do Transporte. A 60 

conselheira ressaltou ainda a importância da atuação dos mesmos e sugeriu a 61 

extinção dos inativos. Concluiu dizendo que, o CDEPG irá apresentar o levantamento 62 

dos conselhos à prefeitura e se coloca à disposição no auxílio da revitalização dos 63 

mesmos. A prefeita Elizabeth agradeceu e expôs que está sendo realizado um projeto 64 

quanto ao Conselho de Transporte que será enviado à câmara municipal, com a 65 

alteração de deliberativo para consultivo concluindo que solicitou a listagem de todas 66 

as entidades para a inclusão no projeto. Aproveitando a temática, o conselheiro Abel 67 

sugeriu que as instituições de ensino superior façam parte do Conselho de Transporte 68 

tendo em vista o ônibus ser um dos meios de transporte dos alunos. Sugestão 69 

aprovada pela prefeita Elizabeth. Nada mais sendo dito, finalizando a reunião, o 70 

presidente Leonardo agradeceu a presença dos conselheiros e convidados. Sem 71 

mais assuntos para tratar, encerrou-se a reunião. Priscilla Garbelini Jaronski, primeira 72 

secretária do CDEPG, assessorada por mim secretário executivo Willian Nunes 73 

Bueno, encerramos a presente ATA, que será lavrada por mim e demais presentes.  74 


