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Dando início a última Assembleia Geral/ Reunião Plenária mensal do ano de dois mil e 

vinte e um, a Presidente da CDL – Talita Beber, agradeceu a todos os Diretores, 

Coordenadores dos NDLs Barra e Centro, Membros dos Conselhos Fiscal e da CDL, 

demais Associados, Parceiros e Familiares, pela caminhada conjunta no decorrer dessa 

gestão que em breve se encerrará. Foi um período intenso que passou muito rápido, 

mas agradeceu pela oportunidade de todos estarem juntos neste momento. Passou a 

palavra para o Assessor Jurídico – Frederico Carlos Barni Hulbert para condução do 

ato de Eleição da Diretoria da CDL para o biênio dois mil e vinte e dois/dois mil e vinte 

e três (2022/2023). Dr. Frederico salientou que a CDL fez a publicação em edital para 

convocação a esta Assembleia e abriu o período de inscrição de chapas, conforme 

previsão estatutária. Na ocasião, houve apenas uma inscrição composta pelos 

seguintes membros: Presidente – Vergimari Rodrigues Simões Pires (Loja Jomar), Vice 

Presidente – Paulo Roberto Schwarz (Sipar Ferramentas), Diretor Financeiro – 

Gabriel Butzke (Super Calçados), Diretor de Inovação – Francisco dos Santos Tavares 

Junior (Belluno Consultoria Especializada), Diretor de Comunicação – Rafael 

Musialowski Amorim (Bugbee), Diretor de Serviços – Gabriel Luís Wulff (Posto Mime), 

Diretora de Relações Públicas – Andreia Caviguioli Voltolini (Elian), Diretora 

Conselheira – Talita Beber Miranda (KWB), juntamente com os Conselheiros – Gabriel 

Abdalla Seifert (Seifert) e Marcelo Schiochet Nasato (Safari); e os membros do 

Conselho Fiscal – Titulares: Neivor José Bussolaro (Cedro Móveis), Marcos Rogerio 

Bertoldi (Imobiliária Beta), Kilian Sohn Neto (Cosmos Turismo) e Suplente: Diego Egas 

Zaninotto (Uvel). Não havendo chapa concorrente, a Diretoria apresentada foi eleita por 

aclamação (unanimidade). A Presidente atual - Talita, parabenizou os eleitos 

desejando-lhes muito sucesso e passou a palavra para a Presidente eleita - Vergimari, 

a qual agradeceu a todos pelo voto de confiança, salientando a responsabilidade 

assumida visto que a CDL é uma entidade fortemente reconhecida em diversas esferas. 

Parabenizou a Diretoria atual pelo excelente trabalho desenvolvido, liderados pela então 

Presidente Talita. Mencionou o quanto confia em sua Diretoria, bem como no time 

interno da CDL e que deseja manter o mesmo padrão de qualidade, visto que cada 

Diretoria que passou pela CDL, contribuiu para seu desenvolvimento e fortalecimento 

da classe. Na ocasião, enalteceu o trabalho desenvolvido pelos Coordenadores - Dr.ª 

Carol do NDL Barra e Flávio do NDL Centro, sendo que o Flávio permanecerá à frente 

do núcleo em sua gestão, já o NDL Barra será conduzido pela Talita da empresa 

Comercial Vidota. Aproveitou o ensejo e convidou a todos para prestigiarem a cerimônia 

de Posse, que ocorrerá no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois 

(22.02.2022), no CEJAS – Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Em seguida, a 

Presidente Talita agradeceu a todos os Diretores da sua gestão pelo excelente trabalho 



 

desenvolvido mesmo diante de tantos desafios. Agradeceu também aos Conselheiros, 

os quais tiveram papel fundamental nos bastidores em momentos decisivos. Agradeceu 

aos Coordenadores dos Núcleos pelo trabalho espetacular frente às ações da Barra e 

do Centro, salientando que todos trabalharam de forma totalmente voluntária. Comentou 

que os diretores possuem, além da atuação pela entidade em si, a participação ativa 

junto aos Conselhos do Município, o que fortalece ainda mais a representatividade. 

Relembrou o propósito definido no início da Gestão, que é “Fazer de Jaraguá do Sul e 

região um lugar de experiências de consumo diferenciadas, de empresas inovadoras e 

em constante desenvolvimento.” além da conexão que cada ação desenvolvida pela 

entidade teve com os pilares também definidos “Experiência, Desenvolvimento e 

Inovação”. Talita falou sobre as representações que a CDL teve no período, tais como 

NRF Retail’s Big Show, Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em 

Saúde do COVID-19, visita à FCDL/SC, ACIAS – Associação Empresarial de Schroeder, 

ACIAC – Associação Empresarial de Corupá, proximidade com a Polícia Militar, entrega 

de moção pedindo equiparação do sublime estadual ao teto do Simples Nacional, 

Comissão de Acessibilidade, parceria com Associação de Motoboys da cidade, 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, CMTE – Conselho Municipal de Trabalho 

e Emprego, COMCIDADE – Conselho Municipal da Cidade, SCAR – Sociedade Cultural 

Artística e membro do Conselho Diretor do SPC/SC. A CDL também foi agraciada pela 

DATACENSO, com a certificação do “Índice Geral de Satisfação” (IGS) superior a 85%. 

A entidade também esteve ativa junto a projetos públicos que trouxeram grandes 

benefícios aos Associados e comunidade, como o Grupo de Trabalho Social de Jaraguá 

do Sul, que desenvolveu campanhas para conscientização da comunidade, projeto de 

revitalização da parte frontal e dos fundos da Praça Ângelo Piazera, inclusive com 

instalação de novos postes no Calçadão, implantação de faixa elevada na Barra do Rio 

Cerro, participação de reuniões sobre mudança física da Câmara de Vereadores e 

projeto 190, ação para correto direcionamento aos ambulantes na cidade, implantação 

da Rede Comercial de Segurança, projeto piloto de Rua Conceito, ajustes de horários 

do Transporte Público, projeto Jaraguá mais Solidária, grupo de trabalho sobre a 

semana da não violência contra a mulher, reuniões regulares com Novale Hub. No pilar 

embasado em Experiências, destacam-se o Café com o Associado, homenagem Troféu 

por tempo de Associação, criação de Plataforma de delivery "JARAGUÁ ENTREGA" 

para facilitar o acesso dos consumidores aos estabelecimentos com serviço de entrega 

no município, projeto Jaraguá para Negócios, atualização do site da entidade, reforma 

do espaço físico da CDL e reestruturação das categorias de Associação para: 

Relacionamento, Usuário e Mantenedor. Com a palavra, o Diretor Financeiro falou 

sobre sua atuação na pasta que, além de zelar pelas finanças da entidade, teve forte 

participação em ações como a Mentoria do Varejo, desenvolvimento interno do time de 

colaboradores inclusive com a contratação de uma Psicóloga, implantação do projeto 

Zero Papel e mudança do sistema gerencial. Também participou da reestruturação do 

CEJAS – Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, fazendo vários ajustes que resultaram 

na expressiva redução de despesas e importantes projeções de receita e ingresso de 

novos condôminos. No período de maior crise da pandemia, buscou as linhas de crédito 

disponíveis no mercado para divulgação aos Associados. Além disso, teve participação 



 

ativa no projeto Inova Jaraguá, Pacto Regional de Desenvolvimento e Inovação do Vale 

do Itapocu, Conselho Municipal de Inovação/Novale Hube além de ser membro do 

Convention Visitors Bureau. Na sequência, a Diretora de Relações Públicas – Almira 

parabenizou a Presidente Talita pela excelente condução dos trabalhos. Falou um 

pouco sobre as ações relacionadas à sua pasta, tais como, entrega de mimos em 

homenagem as mulheres que trabalham no comércio na ocasião do Dia Internacional 

da Mulher, lançamento de cursos, workshops, consultorias, lives e palestras de 

diferentes temas pertinentes ao setor e ao que o momento exigia. Muitos eventos foram 

realizados no formato online, onde a entidade se destacou por ser pioneira no estado 

de Santa Catarina. Também contou com a importante parceria do SEBRAE e SENAC, 

para realização de capacitações, tais como a Academia do Comércio e Consultorias. Na 

sequência, o Diretor de Serviços – Diego falou sobre a migração realizada do SPC 

Santa Catarina, para o SPC Brasil, que trouxe benefícios aos Associados em relação à 

novas funcionalidades e melhora nas informações creditícias. Falou das Campanhas 

Promocionais em novos formatos, sendo que em dois mil e vinte, com recorde de 

adesões, contou com premiações instantâneas através de raspinhas e, em dois mil e 

vinte e um (2021), foi estruturada e lançada no aplicativo CDL BOX, o que trouxe muitas 

facilidades numa versão mais inovadora. Diego também falou sobre o destaque da 

entidade na emissão de Certificados Digitais em nível estadual e sobre seu potencial de 

expansão. Finalizando, apresentou a evolução do número de associados, salientando 

que apenas isso já traduz o sucesso que foi essa gestão. Seguindo os assuntos em 

pauta, o Diretor de Comunicação – Kilian falou da importância da pasta e sobre as 

ações desenvolvidas, tais como a mudança da identidade visual da entidade com a 

utilização de novas cores, criação de novos selos e logos e registro da marca CDL BOX. 

Ainda sobre o aplicativo, falou das ações realizadas para potencializar sua utilização, 

como a contratação de influencers/radialistas, bem como um plano de mídia 

direcionado. Apresentou também os excelentes resultados do projeto Recicla CDL e do 

Reciclus, este, que está em crescente adesão. Salientou sobre a realização das 

reuniões Plenária em formato online, ocasião em que a CDL foi pioneira. Apresentou a 

Campanha da Black Week que em breve estará nas ruas para alavancar as vendas. 

Informou que todas as artes desenvolvidas estão à disposição para download no site da 

entidade, com possibilidade de personalização com a logomarca da empresa. 

Aproveitando, avisou que em breve será lançado o novo site, muito mais moderno e 

usual. Explicou que também faz parte do Convention Bureau, além de participar 

ativamente do COMTUR, desenvolvendo ações voltadas para o turismo na região. Na 

sequência, o Diretor Conselheiro – Gabriel falou um pouco do processo sucessório de 

Presidentes e também sobre as ações da sua pasta, tais como a Lei da Acessibilidade, 

onde deve-se ter ação especial ao prazo que se encerra em maio de dois mil e vinte e 

dois (05.2022). Reforçou a importância do projeto CDL BOX que é algo muito promissor 

e que trará muitos benefícios aos seus usuários. Parabenizou a Presidente Talita pelo 

sucesso da gestão e se colocou à disposição da Presidente eleita Vergimari para o que 

necessitar. Em seguida, o Diretor de Inovação – Paulo agradeceu pelo convite em 

participar da Diretoria da CDL e salientou a importância do voluntariado no ramo 

empresarial. Explicou que a pasta de inovação foi criada por esta gestão e que havia 



 

um grande desafio de fazer as coisas acontecerem, visto que o comércio ainda é pouco 

explorado nesse sentido. Iniciou fazendo mudanças internas, como a implantação do 

WhatsApp Business e capacitação da equipe interna para prestar suporte aos 

Associados. Foi feita a contratação de uma plataforma para digitalização das 

assinaturas de contratos e documentos – Clicksign, além da criação do aplicativo CDL 

BOX, que trouxe o programa de fidelidade, mecanismo de troco facilitado, NPS e outras 

ferramentas. A CDL também implantou em todos os seus materiais o selo “CDL pela 

Digitalização”, como forma de pulverizar a iniciativa. Paulo também falou da sua 

representação pela CDL no Conselho COMCIDADE participando da elaboração de 

projetos de lei como o da Publicidade ao Ar Livre, Calçadas e demais projetos de 

urbanismo. Também esteve ativo no Conselho Municipal de Inovação. Logo em seguida, 

a Vice-Presidente e agora Presidente eleita – Vergimari, apresentou suas ações em 

que se destaca a reforma interna da CDL, oferecendo um ambiente moderno e inovador, 

convidando todos os associados a prestigiarem assim que puderem. Foi realizada a 

mudança do uniforme dos colaboradores, para transmitir a nova identidade da CDL. 

Esteve participando ativamente das ações dos NDLs do Centro e da Barra, com apoio 

dos Coordenadores. Implantou a Consultoria de Mídias Sociais em parceria com o 

Sebrae, uma importante ferramenta de apoio aos Associados que, devido ao novo 

momento, precisam estar mais presentes no âmbito digital. Na pasta da Vice-

Presidência também ocorreu a condução do projeto da Decoração Natalina da cidade, 

este ano em parceria com a Prefeitura, contando com elementos natalinos em diversos 

locais como Calçadão, Praça Ângelo Piazera, Via Verde e Barra do Rio Cerro. 

Novamente as empresas participantes do projeto “Adote o Verde” da Prefeitura de 

Jaraguá do Sul, entraram no clima natalino decorando seus canteiros com elementos 

relativos a essa data tão importante para o comércio, levando mais encanto por mais 

locais pela cidade. Elaborou, juntamente com a Prefeitura, uma especial programação 

Natalina, com diversos eventos, com destaque para o Palco Itinerante que vai circular 

pelas ruas da cidade dos dias sete a doze de dezembro, levando muita luz, música, 

presença do bom velhinho e, no dia onze de dezembro com um show especial com o 

Gustavo Bardim – vencedor da última edição do programa televisivo The Voice Kids. 

Vergimari informou, por fim, que esteve envolvida com as ações do Conselho do 

Trabalho e Emprego do município. Finalizando os assuntos em pauta, a Presidente 

Talita salientou o crescimento no número de Associados no período, e que isso é reflexo 

de todo o trabalho desenvolvido por todas as frentes. Agradeceu imensamente a 

parceria da Cooperativa Sicredi, sempre prestigiando as ações e principalmente 

patrocinando as Campanhas Promocionais. Agradeceu ao Presidente da OAB Jaraguá 

do Sul - Dr. Gustavo Pacher, a Chefe de Gabinete - Emanuela Wolff, ao Presidente do 

CEJAS/ACIJS - Luis Leigue, ao Presidente do Sindicato Patronal – Sandro Alberto 

Moretti, além dos parceiros SEBRAE, SENAC e SESC. Também enalteceu a parceria e 

apoio do Assessor Jurídico - Dr. Frederico, dos Coordenadores dos NDLs da Barra e 

Centro Dr.ª Carol e Flávio respectivamente, aos membros do Conselho da CDL, a 

Psicóloga Margô, a Dona Florilda Donini e, por fim ao seu esposo Saulo e sua mãe 

Servanda por todo suporte durante esse período. Nada mais havendo a tratar, Talita 

encerrou a reunião agradecendo as presenças e então lavrou-se a presente ata redigida 



 

por mim, Myrian Monteiro Kanigoski, Gestora Adm. Financeiro/RH da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul e abaixo assinada. 
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