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ATA – 2º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  1 

Ao segundo dia do mês de abril de 2020, às 18h30min, via 2 

aplicativo Hangouts, reuniram-se em uma sala virtual os seguintes 3 

membros titulares e suplentes: Wilson Souza de Oliveira, Leonardo 4 

Puppi Bernardi, Priscilla Garbelini Jaronski, Darcy Miara Júnior, 5 

Edgar Hampf, Douglas Fanchin Taques Fonseca, Indianara Prestes 6 

Mattar Milleo, José Luiz Kovaleski, Paulo Barros, Rafael Gustavo 7 

Mansani, Joel Franzim, Edson Gil Santos Júnior, Bruno Cesar 8 

Costa Pinto e a Vice- prefeita Elizabete Schmidt. Os convidados 9 

foram o Sr. Claudio Grokoviski, Secretario da Fazenda de Ponta 10 

Grossa e Sra. Tonia Mansani de Mira, Coordenadora de Fomento 11 

ao Empreendedorismo e Inovação. Dando início à reunião o Sr. 12 

Wilson, presidente do CDEPG dá as boas vindas aos participantes 13 

e explica que a pauta da reunião é a apresentação do plano de 14 

reabertura do comércio elaborado pela prefeitura com a retirada de 15 

dúvidas pelos conselheiros e levar as informações. Sr. Wilson 16 

passa a palavra a Sr. Claudio. Ele inicia contando sobre uma 17 

reunião que aconteceu a tarde na prefeitura e que foi elaborado um 18 

plano de reabertura gradual e fala sobre os estabelecimentos que 19 

não irão abrir como escolas particulares e públicas, igrejas somente 20 

para visitação das pessoas, shoppings, sendo que os cultos irão 21 

permanecer proibidos, bem como bares e restaurantes e 22 

academias. Afirma que as áreas de serviços que podem atender 23 

com hora marcada como médicos e dentistas poderão retomar as 24 

atividades na segunda feira (06/04). Conta que as atividades de 25 

delivery e de retirada de produtos na loja com hora marcada estarão 26 

permitidas para todos do comércio e que a divulgação será maior 27 

desta vez, reafirmando que todos podem utilizar este serviço e não 28 

só aos restaurantes. Explica que duas propostas serão levadas 29 

para aprovação sobre a área de comércio varejista. A primeira 30 

varejista seria reabrir com meia porta com o controle de circulação 31 

dos consumidores e a outra seria por setores A, B e C com a 32 

possibilidade de abertura total de duas vezes na semana. Sr. 33 

Claudio passa a palavra a Sra. Tonia para explicar melhor estas 34 

propostas que poderão compor o decreto e a responsabilidade das 35 

empresas. Sra. Tonia explica que foi criado um sistema que está 36 

sendo chamado de hora marcada e que nele existem 8 campos que 37 
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a empresa deverá preencher com informações sobre o rodízio de 38 

funcionários em 50%, que atende as normas de segurança de 39 

trabalho, entre outros e que a principio ela passa a ter que 40 

apresentar junto com o alvará de funcionamento, aceitando os 41 

termos do município para reabertura. Afirma que o sistema será 42 

rápido e o preenchimento também, e que irão ser vedadas, no caso 43 

das clínicas, as salas de espera. Conta que a campanha para o 44 

isolamento social será mantida e que esta reabertura é para que 45 

aconteça o giro no município e que os serviços que atendem com 46 

hora marcada como clínicas, manicures, não terão dias para sua 47 

abertura, podendo funcionar em todos. Sr. Claudio complementa 48 

que a principio o horário do comércio será reduzido das 10h00 as 49 

16h00, para que não exista aglomerações principalmente no 50 

transporte público. Sra. Indianara questiona sobre o funcionamento 51 

do Clube, conta que todos os espaços foram fechados e que 52 

apenas as pistas de caminhada estão abertas e que o horário está 53 

reduzido. A sua questão diz respeito a abertura das quadras e dos 54 

exercícios que possuem professores com hora marcada e quer 55 

saber se é possível a retomada de algumas atividades. Sra. Tonia 56 

explica que a questão dos professores com hora marcada é 57 

permitido, porém as áreas comuns como playground não podem ser 58 

reabertas por conta da aglomeração. Explica que é o próprio 59 

professor terá que preencher o cadastro citado no inicio da reunião, 60 

obtendo a liberação para prestar o serviço, assumindo suas 61 

responsabilidades, já que este deve possuir um MEI.  Sr. Darcy 62 

questiona sobre a logística e sugere que seja avaliada a 63 

possibilidade de reabertura de todas as classes, todos os dias com 64 

um rodízio de horário e trabalhando apenas 4 horas, para que os 65 

empresários possam adequar as questões trabalhistas. Sr. Claudio 66 

explica que o poder público não pode interferir nas questões 67 

trabalhistas e que a reabertura por setores A, B e C levou em conta 68 

o número de fiscais que saberão como trabalhar, e promete levar ao 69 

comitê a ideia do Sr. Darcy. Sra. Tonia complementa e cita como 70 

exemplo o calçadão, se todos os setores reabrirem no mesmo dia, 71 

mesmo que sejam com horários em rodizio, as pessoas irão se 72 

aglomerar para esperar as outras lojas abrirem, causando 73 

aglomerações. Sr. Leonardo questiona sobre a duração do decreto 74 
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e sugere que ele seja renovado semanalmente, possuindo uma 75 

data de validade, já que a incerteza da duração da crise é que tem 76 

causado ansiedade nos empresários e na população. Sr. Claudio 77 

explica que isso tem relação com a quantidade de casos 78 

diagnosticados em Ponta Grossa e que estas ações tomadas serão 79 

reavaliadas semanalmente e promete levar a sugestão ao comitê. 80 

Sra. Tonia explica que todas as informações serão disponibilizadas 81 

no site da prefeitura e que serão feitas lives nas quintas para 82 

repassar tudo que vem sendo decidido. Fala que as decisões estão 83 

sendo tomadas por dia, e que eles estão vivenciando esta crise com 84 

os empresários. Sr. Wilson afirma que a sugestão do Sr. Leonardo 85 

é muito importante, já que o governo do estado está para prorrogar 86 

as medidas de isolamento. Sr. Claudio comenta que alguns setores 87 

ainda não poderão ser reabertos como o shopping, os bares e 88 

restaurantes, por conta do distanciamento entre as mesas e a 89 

circulação de pessoas. Sr. Leonardo alerta para os food trucks que 90 

tem tido muita aglomeração. Sr. Claudio afirma que a autarquia está 91 

verificando a situação. Sra. Elizabeth resume que as escolas, os 92 

shoppings, os restaurantes não podem reabrir e que os 93 

profissionais liberais e os serviços devem ter como primeiro passo 94 

entrar no site da prefeitura e realizar o cadastro confirmando que 95 

possuem todos os quesitos como álcool gel, distanciamento para 96 

funcionarem e que existem dois modelos de abertura para o 97 

comércio varejista para aprovação do prefeito. Sra. Tonia e que 98 

este cadastro deverá ser apresentado junto com o alvará de 99 

funcionamento da empresa, e que o cadastro é obrigatório a todos 100 

os empresários que queiram reabrir. Sr. Claudio afirma que será 101 

reforçada a campanha para que os grupos de risco fiquem em casa. 102 

Sr. Leonardo sugere que na análise da proposta de abertura de 103 

meia porta seja levado em conta o alvará dos bombeiros com a 104 

ocupação que sejam estabelecidos um percentual de 10% da 105 

capacidade de circulação. Sr. Wilson informa que alguns municípios 106 

utilizaram este critério para reabertura e questiona sobre quais 107 

seriam as atividades do comércio varejista. Sr. Claudio cita como 108 

eletrodomésticos, confecção, lojas de cosméticos. Sra. Tonia afirma 109 

ainda que amanhã (03/04) um decreto para os supermercados será 110 

divulgado para impedir a aglomeração dos grupos de riscos nestes 111 
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estabelecimentos e que é preciso reforçar a ideia de que o idoso 112 

deve ficar em casa.   Sra. Priscilla questiona se foi decidido a 113 

abertura por setores nas segundas, quartas, terças e quintas outro. 114 

Sr. Claudio afirma que ainda não, mas que é possível que seja 115 

decidido por este caminho. Aproveita e repassa a dúvida do Sr. 116 

Darcy sobre as questões laborais que envolveriam a abertura todos 117 

os dias de todos os setores por horário. Sra. Priscilla explica que a 118 

abertura dos dias, sugerida pela prefeitura, atende de maneira 119 

setorizada e que isso foi pensado para evitar as aglomerações no 120 

transporte público, coincidindo com o pico da indústria que é pela 121 

manhã. Afirma, que as empresas irão poder trabalhar todos os dias 122 

e que isso possibilita o acordo com os funcionários e que permite a 123 

avaliação das questões trabalhistas conforme o fluxo de 124 

consumidores que estão comprando. Sra. Tonia reforça que os dias 125 

de abertura serão de segunda a sábado das 10h00 as 18h00 e que 126 

nos dias em que as lojas não estiverem abertas poderão seguir 127 

trabalhando pelo sistema de delivery e retirada com hora marcada e 128 

que todas as empresas deverão obrigatoriamente preencher o 129 

cadastro da prefeitura descrevendo a maneira como irá prestar o 130 

serviço. E que serviços essenciais permanecem da mesma forma e 131 

não necessitam do cadastro.  Sra. Priscilla comenta que há uma 132 

nota do Ministério Público do Trabalho que é bem explicativa quanto 133 

as medidas de saúde que o empresário deve tomar. Sr. Claudio 134 

solicita ao Sr. Bruno, secretario da agricultura e abastecimento que 135 

comente sobre a Feira do Peixe.  Sr. Bruno explica que foi lançado 136 

o aplicativo Feira Fácil Digital e que o consumidor poderá adquirir o 137 

peixe por meio deste aplicativo. Sr. Douglas solicita que a prefeitura 138 

reveja alguns serviços como os alvarás de liberação para a 139 

construção civil, por conta de alguns setores que estavam fechados 140 

e sem atendimento na prefeitura. Sr. Claudio comenta que a partir 141 

de segunda alguns setores irão retomar as atividades com o 142 

cuidado de manter os grupos de risco ainda em licença e férias. 143 

Sra. Tonia comenta que recebeu algumas mensagens sobre as 144 

linhas de crédito oferecidas aos empresários. Explica que a 145 

prefeitura fez um aporte na Sociedade Garantidora de Crédito que 146 

está sediada na ACIPG. Conta que filiados da ACIPG tem desconto 147 

na taxa de juros e que os bancos que estão disponibilizando são o 148 
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Sicredi, o Sicoob e a Cresol. E que o valor que será liberado irá 149 

depender do que o banco irá liberar depois da análise do cliente 150 

que está solicitando. Conta que o empresário que precisa de um 151 

aval emergencial de R$ 6.000,00 da Fomento ainda necessita de 152 

liberação do governo do estado do Paraná e que assim que for 153 

liberado é importante que seja repassada a informação aos 154 

empresários das entidades que estão no conselho e que todo o 155 

cadastro para esta linha pode ser acessado no site da Fomento.  Sr. 156 

Wilson agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião 157 

extraordinária.  Sem mais assuntos para tratar, encerrou-se a 158 

reunião e eu, Leonardo Puppi Bernardi, primeiro secretário do 159 

CDEPG, encerro a presente ATA, que será lavrada por mim e 160 

demais presentes. 161 


