SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE JOINVILLE/SC E REGIÃO
ATA REUNIÃO MENSAL
18 de fevereiro de 2016
15h às 16h30
Local: Hotel Sabrina Endereço: Rua Ricardo Stamm Gomes, 234 – Centro – Joinville/SC
Participantes: Sr. Raulino João Schmitz, Sr. Guilherme Külkamp, Sr. Angélico de Souza, Sr.
João Batista dos Santos, Sr. Vicente de Paulo Estevez Vieira, Sr. Paulo Müller, Sr. Anderson
Godoy, Sra. Janete Heidemann Hermesmeyer; Sra. Guisela Madalena Neckel, Sr. Osmar
Neckel, Sr. Jorge Kuerten, Sr. Claudio Cardozo, Srta. Carolinny Cardoso, Sr. Sérgio Paulo
Buzzachera, Sr. Luiz Fernando de Góis, Sr. Guilherme Luiz Heiber; Sr. Dácio Maiochi Röper,
Sr. Márcio Pabst, Sr. Valmor de Souza, Sra. Anelise Rita Holz Ristow, Sra. Carolina Aparecida
Marcelino Schmitt, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Osvaldo Luiz Ceolin, Sr. Moacir de Souza, Sr.
Evandro Silveira, Sr. Murilo Pereira, Sr. Ádamo Vicente Nascimento, Sr. Aldeni Alves
Carneiro, Sra. Rosi Dedekind, Deputado Estadual Sr. Darci de Matos, Sr. Nelci Dias Maciel, Sr.
Caio Augusto Peixer da Silva e Srta. Laís Vanderlinde.
A reunião iniciou às 15h07com o Presidente, dando as boas vindas, agradecendo a presença
e todos e pedindo para que cada um se apresentasse.
Ainda com a palavra Sr. Raulino iniciou a reunião passando ao primeiro assunto da pauta
ChefApp Cardápio Digital e Sistema de Atendimento, Sr. Caio agradeceu a oportunidade e
deu uma breve explicação sobre o seu trabalho. A startup Bit Wizard Soluções Web & Mobile
nasceu com a proposta de desenvolver soluções inovadoras, está localizada na incubadora
tecnológica Softville à 2 anos, a partir do prêmio de subvenção econômica do governo
estadual, Sinapse da Inovação Op. IV, desenvolveu seu principal produto o ChefApp Cardápio
Digital e Sistema de Atendimento que é um inovador sistema de atendimento para bares,
restaurantes e hotéis, com o ChefApp é possível o garçom fazer o pedido por tablet ou
smartphone e ser enviado em tempo real para as áreas de produção e para o sistema fiscal
do estabelecimento. O cardápio pode ser traduzido em até 90 idiomas, é focado nas imagens
dos produtos, pode ser alterado pela web no momento que for necessário, pode ficar em
suportes fixos nas mesas ou totens, os clientes também podem acessar o cardápio por
QRCODE e fazer o pedido do próprio smartphone. Com ChefApp o cardápio fica disponível
para Android, iOS em qualquer navegador web com apenas um cadastro, configurações e
gerenciamento são totalmente em nuvem. Sr. Caio ofereceu aos associados do VivaBem
consultoria gratuita e desconto na mensalidade para quem tiver interesse em se cadastrar.
Ficou a disposição para maiores informações e sugeriu aos participantes acessarem o site
para entender melhor como funciona: http://chefapp.com.br.
Passando ao próximo assunto da pauta, Sr. Raulino explicou que conversou com a ACIJ,
Ajorpeme, CDL, Acomac, RBS e o Prefeito de Joinville Sr. Udo Döhler, para tentar solucionar
o problema que os empresários vêm encontrando com relação aos Bombeiros Militares x
Bombeiros Voluntários. Como os Bombeiros Militares tem poder de polícia eles podem
entrar nos estabelecimentos e realizar vistoria, mesmo que o prefeito tenha assinado um
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decreto unificando as normas, a prefeitura de Joinville tenha convênio com os Bombeiros
Voluntários e a empresas já tenham alvará.
Neste momento a reunião é interrompida com a chegada do Deputado Estadual Sr. Darci de
Matos que tomou a palavra agradeceu a presença de todos e explicou que dificuldade
encontrada é no corporativismo que são esses grupos de instituições que se organizam, se
fecham e buscam vantagens para si próprio, o Bombeiro Militar é um exemplo. Mesmo que
a maior eficiência venha dos Bombeiros Voluntários, como os Militares tem poder de polícia
isso deu a eles permissão para realizar inspeções. Quando a PEC dos Bombeiros Voluntários
foi aprovada ela deu aos municípios o direito de realizar convênios para a fiscalização de
projetos, edificações e obras, certificação e alvará. Porém a emenda foi derrubada e por isso
os Militares estão realizando as fiscalizações, eles estão dentro da lei, ou seja, eles podem
fiscalizar, mas segundo o Deputado não deveriam, eles precisam ir para as cidades onde não
tem bombeiro, porém a única intenção dos Militares é faturar. Sr. Darci de Matos deu duas
saídas, uma jurídica e legal seria retirar o poder de polícia dos militares, porém é muito difícil
que isso aconteça, explicou. A outra saída seria o Governador João Raimundo Colombo se
sensibilizar com o caso e mandar os bombeiros militares embora, porém para que isso
aconteça, é necessário que os empresários se unam com a população e vereadores e
realizem uma grande mobilização para chamar a atenção do governador.
Na seqüência assunto discutido foi a revogação do benefício fiscal do ICMS, o presidente
passou a palavra para o Sr. Marcio que apontou essa revogação como um vilão para as
empresas fora do simples nacional, pois a carga tributária passou de 3% para 7%, em
algumas empresas o aumento foi de mais de 100%. Explicou que esse fator inviabiliza o
crescimento das empresas, aumenta a taxa de desemprego e colabora para o fechamento de
muitos estabelecimentos. O VivaBem e a Abrasel estão mandando ofícios e marcando
reuniões com as entidades competentes, porém como não tiveram nenhum resultado até o
momento, algumas empresas entraram na justiça com um mandato de segurança para
tentar reverter essa situação. O Deputado se comprometeu a marcar uma reunião na
Fazenda, explicou que deverá participar um representante das maiores cidades do estado,
na oportunidade será entregue um ofício apresentando todos os pontos negativos que a
revogação desse benefício trouxe para as empresas fora do simples, na tentativa de baixar a
carga tributária. Finalizado esse assunto o Deputado agradeceu a todos e se despediu.
Cobrança do ECAD foi o próximo assunto da pauta, o presidente explicou que o Sindicato
recebeu da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Santa
Catarina uma nota do assessor jurídico, Dr. Neilor Schmitz, que esclareceu sobre o
recolhimento de direitos autorais pelo uso de aparelhos de rádio e TV em quarto de hotéis.
O VivaBem e a Federação instruem o pagamento do ECAD, pois até o momento nenhuma
empresa que entrou na justiça contra a cobrança, ganhou. O presidente Raulino explicou
que o valor da cobrança pode ser ajustado, por exemplo, se o hotel estiver com quartos em
reforma e os mesmos estiverem fechados ele deve passar para o ECAD somente a
quantidade dos apartamentos que estiverem em uso.
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Qualificação Profissional foi o assunto seguinte da pauta, a pedido do presidente Sr.
Guilherme anunciou que estão abertas as vagas para o Curso de Boas Práticas na
Manipulação de Alimentos, maiores informações serão enviadas no informativo VivaBem.
Na seqüência o Vice-Presidente apresentou a nova proposta do planejamento estratégico do
Sindicato - Ciclo de Palestras VivaBem, que tem como objetivo aumentar a
representatividade e o número de associados, a ideia é realizar palestras em todas as regiões
da cidade, inclusive no núcleo das praias (Barra Velha, Piçarras e Penha) e da serra (Campo
Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho), o evento é gratuito. A primeira reunião está
marcada para o dia 22/03/2016, terça-feira, às 19h no Restaurante Glória, todos os
associados serão convidados e os não associados dos bairros, Vila Nova, Costa e Silva,
América, Glória e Centro. Maiores informações serão enviadas por e-mail.
No momento empresarial o Presidente agradeceu a presença de todos, contou que o Hotel
Sabrina tem 20 anos e que recentemente foi reformado, hoje estão com 82 apartamentos,
comentou que anos vem realizando a sucessão para seus dois filhos, que hoje cuidam de
praticamente tudo sozinhos, eles são sócios do estabelecimento e responsáveis pelo hotel.
Na palavra livre Sr. Nico colocou sua casa à disposição para realização de palestra na zona
norte da cidade.
Sr. Sérgio sugeriu que um dos temas das palestras fosse Sucessão.
Sr. Batista sugeriu que outro tema das palestras fosse Empresas que estão crescendo e
saindo do Simples Nacional, comentou em convidar um advogado e um contador pra
explicar sobre o assunto.
Sr. Sérgio comentou que recebeu a visita da Fundação 25 de Julho que administra a Casa
Krüger, eles precisam reformar a estrutura da casa, o projeto está pronto falta apenas
dinheiro. A Fundação está solicitando que as empresas interessadas direcionem até 30% do
valor do ISS para ajudar na reforma. O Sindicato irá enviar para o Sr. Sérgio a relação das
empresas que pagam ISS (tiram nota de prestação de serviço).
Sr. Vicente informou que está prestando assessoria na área de gastronomia.
Sr. Nego convidou a todos para participarem da festa que será realizada em comemoração
aos 25 anos do Restaurante do Nego.
Sr. Batista comentou que esse ano o Restaurante Glória faz 30 anos e também irá realizar
uma festa.
Srta. Carolinny solicitou em nome da Dra. Alessandra advogada do Sindicato, que com o
objetivo de evitar atrasos nos processos a empresas que tiverem qualquer tipo de
documentação para entregar devem fazê-lo com a maior antecedência possível.
Sendo este o último assunto, o presidente agradeceu a participação de todos.
Assim, foi encerrada a reunião, às 16h53.
Joinville, 22 de fevereiro de 2016.
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