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

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

conselho: 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 Municipal da Fazenda), Darcy Miara Júnior (segundo 5 

secretário), Ubiratan Mota Turcato (representante suplente da Secretaria Municipal 6 

de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional), José Vanilson Cordeiro 7 

(representante do Sindicato dos Empregados no Comércio), Leonardo Puppi Bernardi 8 

(presidente da Mesa Diretora), Priscilla Garbelini Jaronski (primeira secretária), 9 

Roberto Mongruel (representante da ACIPG), Edilson Gorte (representante da 10 

Sociedade Rural), Afonso Saldanha (representante suplente da Sociedade Rural), 11 

Fabio Lima (tesoureiro), Abel Dionizio Azeredo (representante da UTFPR), Manoel 12 

Marcelo (representante da Secretaria Municipal de Planejamento), Paulo Roberto 13 

Baptista Stachowiak (representante da Secretaria Municipal de Turismo), Amarildo 14 

Antonio Prâmio (representante suplente da ACIPG), Luciane Nunes Freitas dos 15 

Santos (representante suplente da Secretaria Municipal de Turismo), Paulo Andre 16 

Lemes (representante da ACIPG) e Tônia Mansani de Miara (representante da 17 

Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa (Afepon) . Dando início a reunião 18 

o Sr. Presidente Leonardo explanando sobre a pauta desta reunião, Plano de 19 

Retomada Econômica, reorganização dos Conselhos Municipais e do retrato do PIB 20 

de Ponta Grossa, o Presidente passou a palavra para a primeira secretaria Sra. 21 

Priscilla. A qual questionou quanto as atas para apreciação do conselho, ficando a 22 

serem encaminhada há tempo aos conselheiros para serem validadas na próxima 23 

reunião. Sr. Presidente Leonardo inicio a explanação quanto ao retrato do PIB de 24 

Ponta Grossa, lembrando da não realização do Censo demográfico federal em 2021 25 

que segundo orientação do STF será realizado em 2022. Apontou então que pela falta 26 

desses dados Ponta Grossa aparentemente vem sendo prejudicada em repasses 27 

pela desatualização da população municipal. Sr. presidente entrou em contato com o 28 

departamento de geografia da UEPG, através do Professor Gilson Burigo e do reitor 29 

da UEPG Professor Miguel Sanches Neto, que irão apresentar os dados colhidos em 30 

uma próxima reunião do conselho. Informando ainda a prefeitura que o CDEPG irá 31 

em parceria com a UEPG coletar os dados, organiza-los e acompanhar os mesmos, 32 

criando uma base de dados para futuras observações de quaisquer anormalidades 33 

de padrão, tendo uma resposta pronta e rápida para a melhor solução. Sendo ainda 34 

uma ferramenta útil na atração de novos investidores. O presidente Leonardo, 35 

solicitou ao conselheiro suplente da Secretaria Municipal de Planejamento Sr. Manoel 36 

Marcelo para que o Secretario Municipal da pasta o qual logo posso realize uma 37 

apresentação dos trabalhos da secretaria, principalmente tendo em vista a falta de 38 

um plano diretor e a preocupação com a criação de um cinturão verde no município. 39 

Sr. Edson Gorte solicitou a palavra dentro da temática levantada, defendendo a 40 
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grande importância deste cinturão principalmente para os pequenos e médios 41 

produtores do município. Lembrou ainda da importância do direcionamento para que 42 

se evite de que o município se expanda de modo desenfreado e sem o devido 43 

planejamento. Sr. Presidente Leonardo, passou então a palavra para a Sra. Priscilla 44 

dar sequência na pauta com a temática do Plano de Retomada Econômica. Sra. 45 

Priscilla início rememorando a todos os conselheiros do porque e como foi 46 

desenvolvido tal plano, em parceria com varias entidades, buscando nortear as 47 

futuras ações no pós pandemia. Lembrou ainda que o mesmo foi entregue ao Ex. 48 

Prefeito Marcelo Rangel e a todos os naquele momento pré candidatos a prefeitos 49 

municipais. A Sra. prefeita Elizabeth confirmou o recebimento de tal documento e que 50 

se norteou nele para a elaboração do plano em ação pelos secretários. Presidente 51 

Leonardo então solicitou que fosse encaminhado todos os planos o do município e o 52 

de retomada no grupo para conhecimento e atualização nas câmaras técnicas. Sra. 53 

Priscila destacou a importância da atualização de todos os secretários para que se 54 

tenha o real cenário para futuras melhorias do plano. Exemplificou ainda o fato dos 55 

“órfãos da Covid”, crianças que perderam os provedores financeiros, que precisam 56 

de ações pontuais através de novas metas, funcionando como um planejamento 57 

estratégico para esta e outras demandas que irão surgir neste momento pandêmico 58 

e pós pandêmico. Solicitou ainda a prefeitura a ajuda quanto a esta atualização do 59 

plano. A Sra. prefeita Elizabeth prontificou-se para que os secretários respondam tais 60 

questionamentos e ressaltou a lembrança de que ainda estamos na pandemia, sendo 61 

necessária muita atenção ao momento objetivando soluções imediatas em alguns 62 

casos. Lembrou ainda da importância de diversas ações que vem sendo realizadas 63 

com estes “órfãos do Covid” e dá importância do auxílio ao poder judiciário em 64 

soluções. A prefeita então anuncio a visita da superintende do Banco do Brasil 65 

regional e o gerente do Banco do Brasil, que apresentaram o novo Plano Safra. A Sra. 66 

Priscilla destacou a importância do alinhamento dos planejamentos, tanto o Plano de 67 

Retomada, quanto o Plano de Metas da prefeitura que este planejamento estratégico 68 

passe por constante atualizações para melhor utilidade. Sra. Tônia apontou que 69 

atualizou pelo poder público a planilha do Plano de Retomada, destacando as metas 70 

Inter secretárias que vem sendo realizadas, lembrando também a apresentação do 71 

Vale dos Trilhos que em seus 6 (seis) eixos apresenta muito para com está retomada. 72 

Sr. Presidente Leonardo trouxe a preocupação quanto ao final do contrato da CCR 73 

Rodonorte em novembro, destacou a safra recorde que é prevista e a retomada das 74 

viagens litorâneas posterior a grande vacinação. Solicitando a prefeitura do como será 75 

realizado os serviços pelo Governo do Estado, destacando a preocupação dos 76 

diversos setores quanto ao tema. Sr. Edilson Gorte, lembrou de reunião realizada com 77 

a CCR Rodonorte e o Governo do Estado na ACIPG, onde ficou sem uma resposta 78 

quanto ao hiato do final e começo do contrato de pedágio. A Sra. Prefeita apontou a 79 

total preocupação quanto ao tema, lembrou que o projeto das concessões estão todos 80 
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fechados e prontos para lançamento do edital. Sugeriu ainda uma conversa com o 81 

Secretario de governo Sandro Alex na reunião do Conselho ou uma reunião da 82 

ACIPG. Sr. Leonardo lembrou ainda quanto a saída do município da CCR Rodonorte 83 

que acarretaria na perda de arrecadação municipal. Sr. Presidente Leonardo 84 

apresentou listagem levantada com os conselhos municipais, destacando a quantia 85 

de conselhos inativos. Enfatizou a importância dos conselhos ativos sendo prudente 86 

a extinção no caso de inatividade. Sugeriu então lei que venha a cobrar as atividades 87 

dos conselhos. Sr. Darcy salientou a quantia de conselhos sem atividades e o quanto 88 

a importância de se ter pessoas participes nos mesmos, cumprindo assim com seus 89 

objetivos. Sra. Prefeita então ponderou que as indicações são feitas pelas entidades, 90 

apontou a cobrança aos secretários de que se manda-se atualização de todos os 91 

conselhos e seus participantes, para uma arrumação futura deixando somente as 92 

instituições em que seus participantes sejam ativos e presentes. Sr. Leonardo passou 93 

a palavra então para a prefeita Elizabeth proferir as palavras finais. Sra. Prefeita 94 

agradeceu a deferência e lembrou o começo da semana com a apresentação do livro 95 

Max Wolf Filho aos generais do Exército Brasileiro e do vídeo apresentado pelo 96 

governo do Estado. Nada mais sendo dito, finalizando a reunião, o presidente 97 

Leonardo agradeceu a presença dos conselheiros e convidados. Sem mais assuntos 98 

para tratar, encerrou-se a reunião. Priscilla Garbelini Jaronski, primeira secretária do 99 

CDEPG, assessorada por mim secretário executivo Willian Nunes Bueno, encerramos 100 

a presente ATA, que será lavrada por mim e demais presentes.  101 


