
 

 

 

 

ATA REUNIÃO PLENÁRIA 

CDL JARAGUÁ DO SUL 

 

No vigésimo nono dia do mês de março de dois mil e vinte três, realizou nas dependências do Clube 

Baependi, a Reunião Plenária da CDL. Dando início a reunião, a Presidente - Vergimari saudou a todos, 

agradecendo a presença dos Diretores, Conselheiros, Ex-Presidentes da CDL e especialmente ao Sr. 

Prefeito José Jair Franzner e sua equipe. Agradeceu também a todos os Associados, salientando a 

importância do apoio para o sucesso das ações da entidade. Com a palavra a Diretora de Relações 

Públicas – Andreia apresentou o resultado dos eventos e capacitações realizadas no período, sendo: 

realização de duas turmas do curso Venda com Excelência pela ministrante Siomara Marquetti, 

encontro café com Associados, Reunião do Núcleo do Centro com palestra sobre Gestão Financeira, 

Reunião do Núcleo da Barra com representantes da Prefeitura Municipal apresentando as ações 

direcionadas aos bairros, Café alusivo ao Dia da Mulher com palestra da Nubiana Oliveira e sobre o curso 

de Análise de Crédito pelo ministrante Jorge Caresia. Também falou sobre a lançamento do Projeto 

Escola de Vendas realizado em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo capacitar e aperfeiçoar 

pessoas potencializando e desenvolvendo as equipes para alcance das metas e alta performance. A 

primeira turma deve 50 inscritos, mas as aulas já estão acontecendo. Em agosto será iniciada a próxima 

turma. Sobre os eventos que estão programados reforçou a palestra com o Alfredo Rocha que a CDL 

está apoiando, e a palestra com Caito Maia que está sendo realizada pela CDL com apoio do Sicredi. Em 

seguida, o Diretor de Inovação – Francisco falou sobre a Missão Tech que realizamos para Floripa, onde 

visitamos alguns espaços de inovação, e o grande CD da empresa Koerich, onde fomos recebidos por 

três gerações da empresa que apresentaram toda a estrutura, inovações e trajetória da marca. Falou 

também sobre a Missão Experiência de Varejo que será realizada com foco em Visual Merchandising, e 

convidou a todos para participar da Semana da Conectividade, uma iniciativa do Pacto Regional que vai 

acontecer de 03 a 05 de abril no Novale Hub. Novamente com a palavra, a Presidente – Vergimari 

reforçou o serviço Certificado Digital, onde estamos obtendo destaque Estadual em emissões, o Projeto 

Recicla CDL que neste inicio de ano já superou a quantidade de eletrônicos recolhidos no mesmo 

período em relação ao ano passado, apresentou o resultado da Ação de Sábado Legal de março, onde 

tivemos tendas para pintura de casquinhas de páscoa e atividades lúdicas e brinquedos infláveis para 

as crianças. E destacou que o Sábado Legal de abril seria animado pelo Trem de Páscoa CDL, que fará 

passeios por bairros da cidade com a participação do coelho, o ingresso do passeio será 1kg de alimento 

não perecível. Em seguida, chamou o Sr. Prefeito José Jair Franzner para fazer uma breve apresentação 

de prestação de contas da Gestão Pública 2022/2023. Com a palavra, Jair agradeceu a presença de 

todos, em especial a Presidente Mari pelo convite e oportunidade de falar sobre as ações da Prefeitura 

para os Diretores e Associados da CDL. Jair iniciou destacando as ações que impactam no fomento ao 

comércio local central. Entre os destaques, a nova praça Ângelo Piazera, que deve ser inaugurada em 

julho, durante as celebrações do aniversário da cidade. Além da praça, que irá valorizar ainda mais o  
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Centro, anunciou as melhorias no Calçadão. O Sr. Prefeito enfatizou ainda os trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos nas áreas da saúde, educação e transporte público, como a inauguração de um pronto-

socorro focado no atendimento de idosos, capacitações voltadas aos estudantes da rede pública, e 

melhorias no acesso às linhas de ônibus, que, de acordo com ele, elevam a qualidade de vida da 

população e impulsionam o desenvolvimento da cidade como um todo. Em seguida, convidou o Chefe 

de Gabinete – João Berti, para fazer a apresentação com mais detalhes. Iniciando a apresentação João 

comentou que deixou nas mesas o livreto ref. a prestação de contas de 2022, e em seguida agradeceu 

a presença dos demais secretários nesta reunião. A apresentação foi feita com os 5 principais eixos que 

norteiam a gestão, sendo: 1. Saúde – onde foi inaugurado o pronto-socorro 60+ que se trata de uma 

estrutura exclusiva para atendimento de idosos, uma nova unidade básica de saúde e um centro de 

avaliação odontológica. Foram realizadas a reestruturação de 30 unidades de saúde, instalação de 

academias ao ar livre em diversos bairros, revitalização das unidades do Bombeiros Voluntários nos 

bairros Barra do Rio Cerro e Nereu Ramos e também investimentos nos Hospitais São José e Jaraguá; 2. 

Transporte Público – lançou a novidade do pagamento da passagem por R$ 1,00 (um real) aos domingos 

e feriados para que a população possa usufruir de momentos de lazer com baixo investimento, essa 

ação visa levar os passageiros direto para os parques da cidade, e arena Jaraguá. Também foi inaugurado 

em Garibaldi, a estação de integração Santo Estevão e em breve será lançada uma estação no bairro 

Barra do Rio Cerro. Essas iniciativas prevê o aumento de 35% na disponibilidade de linhas; 3. Educação 

– nesta área a Prefeitura fez o lançamento e entrega do novo uniforme escolar, um modelo de alta 

qualidade e com algumas especificações que facilitam o dia a dia das famílias. João, colocou a 

necessidade das vagas nas creches e com isso o município inaugurou uma nova unidade no bairro Três 

Rios do Sul com vaga para 200 crianças, e comprou também algumas vagas em escolas particulares, que 

chegam ao total de 500 novas vagas, e alguns centros de educação também passaram com 

reestruturação para poder receber mais crianças. Ainda em 2022, o município foi contemplado com a 

2ª colocação no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, onde nos anos iniciais 

alcançamos o 2º lugar, e nos anos finais alcançamos o 1º lugar. Com esses índices somos a 3ª cidade do 

país com o melhor índice de educação; 4. Obras – os dados atualizados apresentam 112 obras licitadas, 

15 em processo licitatório, totalizando mais de R$ 174 milhões em investimentos. Destacou que nos 

próximos meses a Prefeitura irá receber um banco de dados com alguns projetos para execução de 

pavimentação, recapes e outras reestruturação no município; 5. APP Jaraguá na Mão – reforçou sobre 

os serviços direto dentro do aplicativo, e tudo com muita facilidade, dispensando a necessidade de o 

cidadão estar indo até a prefeitura para fazer qualquer solicitação de serviço. Além das atividades da 

Prefeitura, o atendimento de Defesa do Consumidor realizado pelo Procon agora também está 

disponível dentro da plataforma. Sem nada mais a apresentar, João encerrou sua apresentação e Sr. Jair 

Franzner destacou a obra licitada para a Escola Guilherme Hanemann que será uma escola com layout 

e técnicas mais inovadoras, bem como a construção de uma nova unidade escolar no bairro João Pessoa. 

Com a palavra a Presidente Mari, agradeceu ao Sr. Jair Franzner e João Berti pela apresentação e por 

trazerem essas iniciativas que nos dão orgulho de morar em Jaraguá do Sul. Aproveitou para registrar o 
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agradecimento pela mudança no dia da Família nas Escolas, pela reforma da Praça que agora se estende 

ao calçadão. Em seguida, deu início a homenagem referente o aniversário de tempo de casa da Gestora 

Executiva, Juvanir Pedrotti que no último dia 26 de março, completou 30 anos de trabalho à CDL. No 

ato da homenagem estiveram presentes familiares, amigos e também os Ex Presidentes: Udo Wagner, 

Waldemar Behling, Rafael Dimas Nazário, Jaime de Souza, Arno Beber, Sandro Alberto Moretti, 

Wanderlei Passold, Eduardo Siegfried Schiewe, Marcelo Nasato, Gabriel Seifert e Talita Beber. Através 

de um vídeo o Ex Presidente Neivor José Bussolaro também enviou uma mensagem para a 

homenageada. A Presidente, destacou que a Jú, conduz os trabalhos com maestria, e essa homenagem 

tem o intuito de relembrar e agradecer toda a trajetória e a dedicação da excelente líder que ela é, e 

que escolheu trabalhar por um futuro melhor. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

 
 
 

Relatora: Thainá da Costa Hammes 
Analista de Eventos & Inovação 

 
 
 

Vergimari Rodrigues Simões Pires 
Presidente 
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05 mai 2023, 15:31:17 Operador com email eventos@cdljaraguadosul.com.br na Conta b9ef16e1-9dcb-4c2a-b7f3-

87010e59d173 criou este documento número 72efe107-2daf-46de-9926-6b5f5cad26af. Data

limite para assinatura do documento: 04 de junho de 2023 (15:30). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 mai 2023, 15:31:18 Operador com email eventos@cdljaraguadosul.com.br na Conta b9ef16e1-9dcb-4c2a-b7f3-

87010e59d173 adicionou à Lista de Assinatura:

vergimari@lojajomar.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos

de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Vergimari Rodrigues Simões Pires, CPF

003.530.099-03 e Telefone celular *******4400, com hash prefixo ea27dd(...).

05 mai 2023, 15:31:18 Operador com email eventos@cdljaraguadosul.com.br na Conta b9ef16e1-9dcb-4c2a-b7f3-

87010e59d173 adicionou à Lista de Assinatura:

eventos@cdljaraguadosul.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Thainá da Costa Hammes e CPF 085.749.979-35.

10 mai 2023, 10:15:16 Vergimari Rodrigues Simões Pires assinou como representante legal. Pontos de autenticação:

Token via SMS *******4400, com hash prefixo ea27dd(...). CPF informado: 003.530.099-03. IP:

191.52.245.24. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude

-26.50227277162042 e longitude -49.11213758895542. URL para abrir a localização no mapa:

https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 mai 2023, 10:18:55 Thainá da Costa Hammes assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

eventos@cdljaraguadosul.com.br. CPF informado: 085.749.979-35. IP: 177.200.220.150.

Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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