
Ata  da  48ª  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no décimo sexto  dia
do  mês  de  Março  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  na  Secretaria  de
Desenvolvimento  Econômico  e  Empreendedorismo,  com  início  às
quatorze  horas  e  trinta  minutos  término  às  dezesseis  horas.  Esta
reunião  contou  com  a  presença  de  Conselheiros  Paulo  Roberto
Tebaldi  (SEDEMP),  Ana Luiza Bertoldi  (Projetos),  José Roberto Pena
(Sincomercio),  José  Geraldo  Galazini  (Sindcalçados),  Também
participaram  Marina  Peres  (SEDEMP). Dando  início  a  reunião,  o
Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e registrou
que  este  conselho  não  se  reuniu  no  mês  de  Fevereiro,  pois  as
demandas  relativas  aos  estragos  causados  pelas  chuvas  que
assolaram nossa cidade no final de Janeiro proporcionaram grande
demanda de trabalho a fim de minimizar  os estragos e perdas da
população.  Deu  andamento  procedendo  a  leitura  da  ata  1.
Ambulante,  evento direcionado,  2.  Retomada Econômica,  próximos
passos,  3.  Posicionamento  do  Município  no  Estado.  O  presidente
explanou  sobre  os  andamentos  da  elaboração  da  semana  do
ambulante legal, e explicou que já está sendo elaborado pela SEDEMP
material informativo mais dinâmico para que seja utilizado na semana
do ambulante legal, e que facilite o entendimento deste público das
regras e legislação inerente ao tema. A conselheira Ana Luiza Bertoldi
ressaltou que está sendo realizado um levantamento das vagas de
estacionamento do centro de Jaú, para que possa ser regulamentado
o estacionamento rotativo e que essa regulamentação pode impactar
diretamente os ambulantes que estacionam os seus veículos nas ruas
do centro da cidade, e passam o dia todo no mesmo local, reforçou
que será necessário uma campanha de conscientização em relação a
estacionamento e que a  abordagem desse tema é oportuna já  na
Semana  do  Ambulante  Legal,  para  que  o  impacto  seja  o  menos
negativo possível.  O conselheiro José Roberto Pena, concordou com a
colocação da Ana Luiza e reforçou a importância da regularização das
vagas,  para  que  a  permanência  seja  temporária,  promovendo  a



rotatividade. Passando para o segundo assunto da pauta do dia, o
Presidente apresentou alguns resultados da retomada econômica em
especial a criação de novos postos de trabalho no Município que no
mês de Fevereiro,  e que embora o Município  tenha sofrido com a
pandemia, e agora neste ano com as enchentes e inundações que
afetaram  diretamente  o  comércio  local,  ainda  assim  os  números
podem  ser  considerados  positivos.  Ainda  no  âmbito  da  retomada
econômica,  o  presidente  informou  aos  presentes  sobre  o  evento
realizado em parceria com a Paróquia de Santo Antônio, nomeada de
Jahu  Solidária,  a  feira  foi  voltada  para  os  empresários  que  foram
diretamente atingidos pelas chuvas, e puderam neste evento expor
os seus trabalhos e tentar se recuperar dos prejuízos  causados.  O
evento aconteceu nos dias 10 a 13 de Fevereiro e foi considerado
extremamente  importante  e  positivo  pelos  empresários  e
comerciantes  que  participaram.  Finalizando  as  pauta  do  dia,  o
Presidente trouxe a este conselho a informação da possibilidade da
cidade  de  Jahu  participar  como  expositor  no  evento  do
CONEXIDADES,  na  cidade  do  Guarujá.  O  evento  é  realizado
anualmente  e  tem como público  investidores  e  políticos,  e  que  a
participação de Jahu como expositor  seria de extrema importância
para recolocar nossa cidade no radar de investidores e poder público
a  fim  de  receber  novas  empresas  e  emendas  parlamentares.  O
conselheiro  José  Geraldo  Galazini  ressaltou  a  importância  da
participação  em  feiras,  e  manifestou  que  o  Sindcalçados  tem
interesse  em ser  parceiro  da  cidade  e  recolocar  Jaú  no  mapa  de
interesse  empresarial,  e  fortalecer  o  pólo  calçadista.  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.
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