
Ata  da  47ª  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento  Econômico  de Jahu,  realizada  no  décimo terceiro
dia do mês de Janeiro de dois mil  e vinte e dois,  na Secretaria de
Desenvolvimento  Econômico  e  Empreendedorismo,  com  início  às
quatorze horas e término às  dezessete horas e trinta minutos.  Esta
reunião  contou  com  a  presença  de  Conselheiros  Paulo  Roberto
Tebaldi  (SEDEMP),  Ana Luiza Bertoldi  (Projetos),  José Roberto Pena
(Sincomercio),  Antonio  Carlos  Morelli  (AESC  SESCON),  Geraldo
Galazini  (Sindcalçados),  Também  participaram  Jonathan  Stucin
(SEDEMP),  Vanessa  Cristina  Carvalho  (SEDEMP),  Daniel  Pavan
(Secretaria  de  Governo),  Iris  Maria  Henrique  (Projetos),  Paulo
Francisco Borges  Junior  (Secretaria  de Justiça  e  Cidadania),  Marina
Peres (SEDEMP). Dando início  a reunião,  o Presidente do Conselho
agradeceu a presença de todos e procedeu a leitura  da pauta:  1.
Atividade Ambulante no Município, 2. Realização de uma  semana de
atendimento  especializado  para esse público,  3.  Fortalecimento  da
Economia  Criativa.  O  presidente  passou  a  palavra  para  o
representando  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e
Empreendedorismo,   Vanessa  Cristina  Carvalho,  responsável  pela
orientação e intermediação do alvará de ambulantes,  que explicou
que  hoje  em  dia  a  lei  está  sendo  cumprida  no  sentido  de
documentação,  e  emissão  do  Documento  de  Identificação  do
Ambulante (D.I.A) e que precisa ser feito um trabalho de fiscalização,
e orientação para que os ambulantes atualizem sua documentação e
os  que  não  tenham  o  alvará  assim  o  façam.  Como  sugestão  foi
apresentado uma proposta de realização da Semana do Ambulante
Legal, a ser realizada na SEDEMP, em parceria com outros órgãos da
municipalidade  que  estão  envolvidos  direta  ou  indiretamente  a
emissão do Alvará. O conselheiro José Roberto Pena salientou que o
trabalho  do  ambulante  é  importante  para  o  Município,  mas que é
preciso  regras  para  que  seja  ordenado  e  não  conflite  com  os
comércios da cidade. O participante Jonathan Stucin lembrou que a
repercussão da regularização dos ambulantes foi  fundamental para



que a lei fosse instituída, e que é preciso o apoio da mídia local para
que o trabalho seja interpretado da maneira correta, de que o que se
espera é que os ambulantes trabalhem dentro da legalidade e não
que  sejam  impedidos  de  trabalhar.  E  que  a  possibilidade  de
regulamentação  seja  vista  com  bons  olhos  por  esse  público.  O
presidente reiterou a importância de uma comunicação assertiva e
que chegue nesse público. Ficou estabelecido que os representantes
da  SEDEMP  entrarão  em  contato  com  possíveis  parceiros  para
viabilizar  a  divulgação,  e  que  seja  alinhado  com  o  setor  de
fiscalização  uma  abordagem  orientativa  a  fim  de  atrair  esse
comerciantes para a Semana do Ambulante Legal. Vanessa Carvalho
salientou  que  o  ambulante  regulamentado,  conforme  prevê  a
legislação,  tem  prioridade  para  trabalhar  em  eventos  oficiais
realizados pelo Município, e que a realização de feiras voltadas para a
economia criativa pode ser um chamariz para eles. Não havendo mais
assuntos para serem tratados 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.

Paulo Roberto Tebaldi (SEDEMP)

Ana Luiza Bertoldi (Projetos)

José Roberto Pena (Sincomercio)

Antonio Carlos Morelli (AESC SESCON)

Geraldo Galazini (Sindcalçados)

Jonathan Stucin (SEDEMP)



Vanessa Cristina Carvalho (SEDEMP)

Daniel Pavan (Secretaria de Governo)

Iris Maria Henrique (Projetos)

Paulo Francisco Borges Junior (Secretaria de Justiça e Cidadania)

Marina Peres (SEDEMP)


