
Ata  da  46ª  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no primeiro  dia do
mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, na Câmara Municipal de
Jahu, com início às quatorze horas e término às  dezessete horas e
quarenta  minutos.  Esta  reunião  contou  com  a  presença  de
Conselheiros  Paulo  Roberto  Tebaldi  (SEDEMP),  Deubles  de  Cassio
Bachiega  Simões  (Projetos),  Jose  Roberto  Pena  (Sincomercio),
Caetano Bianco Neto (Sindcalçados), Edson Luiz Lacerda (CAU CREA),
Antonio Carlos Morelli  (AESC SESCON) José de Sampaio Góes (Sind.
Rural),  Osvaldo  Contador  Junior  (FATEC),  Jonas  Donzella  Junior
(SENAI),  Edson Tadeu Munhoz (Santa Casa),  Também participaram
Ana  Laura  Fogo  (Sec  Comunicação),  Joel  Borella  (Faculdade
Anhanguera), Robson Moreira (FATEC), Rafaela Hernandez (Secretária
Comunicação), Sergio Cevallos (ETEC), Antonio Carlos Botelho Miller
Carioba (Secretário de Agricultura), Elenira Ap. Cassola (Secretária de
Educação), Paulo Gabriel da Costa Ivo (Secretário de Governo), Rafael
Vomero  Teixeira  (Secretário  de  Assistência  Social),  Cezar  Carlos
Azevedo (Vereador),  Fabio Eduardo de Souza (Vereador),  Francisco
Quevedo (Vereador), Jefferson Vieira (Vereador), João Batista Brandão
do Amaral (Vereador), Leandro Ap. Passos (Vereador), Luiz Henrique
Chupeta  (Vereador),  Antonio  Luiz  Andretto  Junior  (Vereador),  Luiz
Maurílio  Moretti  (Vereador),  Marcos Brasil  (Vereador)  Mateus Turini
(Vereador),  Bill  Luchesi  (Vereador). Dando  início  a  reunião,  o
Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e em nome
do Presidente da Câmara agradeceu a oportunidade da reunião do
Conselho ser realizada nesta casa de leis, e ressaltou a importância
do envolvimento  do  Poder  Legislativo  no  trabalho  deste  Conselho,
haja visto algumas das propostas trabalhada durante este ano, e nos
próximos  envolverão  atualização  ou  formulação  de  legislação.  O
presidente  da  Câmara  João  Brandão,  agradeceu  as  palavras  e
ressaltou que a casa está  sempre de portas  abertas  para debates
enriquecedores  como  este.  Dando  sequencia  aos  trabalhos,  Paulo
Tebaldi passou a palavra para o Conselheiro Jonas Donzela, que fez a



explanação  das  ações  voltadas  a  emprego,  renda  e  capacitação
técnica, informando a todos que em breve o portal do emprego será
lançado e será uma ferramenta fundamental para o intermediação de
mão de obra e encaminhamento para cursos de capacitação no nosso
Município.  Seguindo  as  apresentações,  o  conselheiro  José  Roberto
Pena  apresentou  as  propostas  voltadas  ao  tema  empresarial,  e
salientou que embora  muita  coisa  tenha sido feita  durante o ano,
algumas  barraram  em  entraves  burocráticos  mas  que  já  foram
sinalizadas  e  serão  priorizadas.  O  representante  da  ETEC,  Sérgio
Cevallos, trouxe para a plenária as ações voltadas para a temática
Digital,  e  mostrou  os  avanços  na  elaboração  do  aplicativo  para
mapeamento dos problemas municipais que está sendo elaborado em
parceria  com os alunos da ETEC. O presidente do Conselho,  Paulo
Tebaldi retomou a palavra e fez a apresentação das ações do Poder
Público, em destaque para a proposta de segurança pública, que está
sendo  estudada  uma  forma  de  implantação  de  câmeras  de
monitoramento nos principais pontos da nossa cidade. O conselheiro
Osvaldo Contador Junior, trouxe para a reunião as ações da saúde, e
informou que algumas propostas foram revistas e revalidadas pelo
grupo, e estão acontecendo em parceria com a Secretaria da Saúde.
Finalizando  a  primeira  etapa  da  reunião,  com  as  apresentação  o
Conselheiro  José  de  Sampaio  Góes,  que trouxe para a  plenária  as
ações  direcionada  ao  Agronegócio  Sustentável,  as  quais  estão
praticamente  concluídas  a  fase  de  diagnóstico  para  organizar
produtores, definir o que produzir e canais de distribuição. Finalizado
as  apresentações,  foi  aberto  a  perguntas  e  manifestação  dos
vereadores  presentes.  O  vereador  Marco  Brasil  parabenizou  pelo
trabalho desenvolvido e ressaltou a importância de fortalecer a ETEC
e todo trabalho desenvolvido na cidade. O vereador Fabio de Souza,
salientou que o trabalho do Conselho é de grande importância para o
Município e que ele já teve oportunidade de participar de reuniões
anteriores e as discussões são sempre oportunas. O vereador Cesar
Carlos  Azevedo,  registrou  a  importância  deste  trabalho  e  deste
Conselho,  e  comentou  sobre  o  fortalecimento  do  turismo  rural,



através  de  parceria  com produtores  da  nossa  cidade.  O  vereador
Jefferson  Vieira  agradeceu  a  presença  do  conselho  na  Câmara
Municipal e parabenizou a todos pelo trabalho desenvolvido durante o
ano de 2021. O Presidente do Conselho, agradeceu a participação e
colaboração de todos os presentes, e não havendo mais expedientes
e assuntos a serem tratados o Presidente reiterou os agradecimentos
e deu por encerrada a reunião, observando que a presente ata que
eu, Marina Martins Peres Pires de Camargo, secretária nomeada "ad
hoc"  lavrei  e  será  posteriormente  lida,  e  assinada  por  mim,  pelo
Presidente e pelos presentes na próxima reunião.
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