Ata Plenária CDL
Ao sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezoito realizou-se nas
dependências do Clube Atlético Baependi a reunião Plenária da Câmara de
Dirigentes Lojista (CDL) de Jaraguá do Sul, sob a presidência do Sr. Gabriel
Abdalla Seifert, contando com a presença de sua Diretoria, Associados,
convidados e imprensa. Primeiramente o Presidente saudou a todos os
presentes, em especial o Prefeito e Vice-Prefeito de Jaraguá do Sul – Sr.
Antidio Lunelli e Sr. Udo Wagner, Sr. Davi Crispim do Departamento de
Marketing da APAE, Sr. Anderson Kassner Presidente da Câmara de
Vereadores, Presidente do Sindicato Patronal do Comércio Sr. Sandro Alberto
Moretti, e Sr. Florilda Donini parceira e amiga da CDL. De primeiro momento
colocou a Ata da última reunião Plenária para aprovação dos sócios presentes,
sendo a mesma aprovada sem objeções. Lembrou que a liberação para assistir
os jogos do Brasil na Copa esse ano será facultada, que cada empresa deve
negociar com seus funcionários e que em caso de duvidas deverá consultar o
departamento jurídico da CDL. A Vice-Presidente da CDL Talita Beber Miranda,
relatou sobre a Campanha Promocional que está em vigência, a qual
acontecerá o segundo sorteio de uma Viagem para Cancun, e fortaleceu as
ações desenvolvidas para alcançar o sucesso da mesma. Mencionou também
as ações de Sábado Legal que irão ocorrer no mês, sendo dia nove de junho
no Bairro Vieiras da cidade de Jaraguá do Sul em parceria com o SESC com o
projeto “Quintal Brincar”, tendo várias atrações de recreação, saúde,
brincadeiras para crianças e distribuição gratuita de pipoca, e na mesma data
acontecerá na área Central, a ação do Dia dos Namorados com a entrega de
um chocolate com pimenta aos casais que tirarem uma foto e postarem na rede
social com a hashtag determinada pela instituição. A Vice-Presidente Talita
reforçou o convite para o evento 50 anos CDL, que marcará a história da
entidade. Com a palavra, a Diretora de Relações Públicas Sra. Janete falou
sobre a agenda de eventos convidando a todos para participar do “Curso de
Vendedores Extraordinários“ ministrado por Edson Oliveira, com investimento
de apenas cento e dez reais por pessoa e pediu para os demais sócios da
entidade que qualifique seus colaboradores. Sr. Presidente completou que a
agenda completa pode ser conferida no site da entidade. Presidente passou a
palavra para o Representante da APAE, Sr. David Crispim que fez uma
apresentação da instituição contando sobre a história da entidade APAE,
ressaltando o atendimento às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla.
Demonstrou o espaço utilizado pela entidade e suas atividades laborativas
realizadas que são destaque em toda Região de Santa Catarina e também
enfatizou a Missão da entidade, que é: “Promover e articular ações de defesa e
garantia de direito e prevenção, orientação, prestação de serviço apoio a
família, direcionada a melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária.” Atuando nas
áreas de Atendimento Social, Educacional e Saúde, ressaltou sobre os
programas elaborados para o atendimento as pessoas com deficiência e

também que hoje o quadro de colaboradores conta com noventa profissionais
de várias áreas. Concluiu com a apresentação dos projetos para superação no
esporte, dança e prevenção como também com a agenda de eventos da
entidade APAE e pediu a colaboração e conscientização das pessoas para que
conheça a entidade e colabore para seu desenvolvimento. Em seguida, passou
a palavra para o convidado Prefeito Sr. Antidio Lunelli que relatou sua alegria
com a situação da Prefeitura Municipal, que está conseguindo manter as
contas em dia e com isso conseguindo resgatar a credibilidade perante a União
para conseguir financiamentos para realizações de obras no Município.
Demonstrou seu contentamento com as obras que estão acontecendo e irão
acontecer, fortaleceu a parceria juntamente com o Batalhão da Policia Militar
de Jaraguá do Sul e o destaque na questão de Segurança Pública que se
destaca em âmbito Nacional. Agradeceu ao Deputado Estadual Sr. Carlos
Chiodini, pelo seu emprenho com todo o Estado de Santa Catarina. Presidente
passou a palavra para o Sr. Udo Wagner que relatou e elogiou as intenções e
legados deixados pelos últimos Prefeitos de Jaraguá do Sul, explanou sobre as
despesas mensais e as medidas tomadas para equilibrar as contas públicas e
também as medidas tomadas para aumentar a arrecadação. Enfatizou o
reajuste do IPTU e queda de arrecadação de tributos como ICMS, relatou as
melhorias mesmo com a redução do quadro do funcionalismo e a redução da
burocracia para pedidos de alvará, licenças e elogiou a modernização do
sistema e do site da prefeitura que diminuíram drasticamente o tempo de
espera para obtenção de documentos. Sr. Udo Wagner explanou sobre os
projetos em andamento para a Cidade como Projeto Legal, Lei das Calçadas e
para o Turismo da Região, que fortalecerão a economia local. A reestruturação
do SINE com sua capacidade de atendimento aumentada, as ações em
andamento no Legislativo, como a Lei das Microcervejarias, Revisão do Plano
Diretor, Lei dos Ambulantes e outras em destaque. Foi dado destaque para
substituição da iluminação pública que deverá ser substituída por uma mais
moderna e econômica, assim melhorando a qualidade da iluminação e gerando
economia para a cidade e também apresentou o processo de revitalização da
Igreja no Morro da Boa Vista destacando-a como ponto Turístico Regional.
Houve a apresentação do projeto de revitalização da área Central de Jaraguá
do Sul, incluindo a Praça Ângelo Piazera, que ganhará um novo visual, mais
moderno com espaço para esporte, bicicletários, pista de skate e lazer com
playgrounds para criança e áreas de recreação e conversação e também
espaço Cultural. O Presidente fez a apresentação dos novos associados
encerando e agradecendo a presença de todos.
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