
Ata  da  54ª  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no trigésimo dia do
mês de Novembro  de dois  mil  e  vinte  e  dois,  no  Salão Nobre  da
Prefeitura Municipal de Jahu, com início às quinze horas e término às
dezessete  horas.  Esta  reunião  contou  com  a  presença  de
Conselheiros  Paulo  Roberto  Tebaldi  (SEDEMP),Fábio  Fraschetti
(CIESP), Ana Paula Da Costa Neves (COMDEMA),  José Roberto Pena
(Sincomercio),  José Geraldo Galazini  (Sindcalçados),  Alexandre Ivan
dos santo (CDL), Luiz Carlos da Silveira e souza (Sindocomerciários),
Luana Marcelle Pagini (OAB), Antonio Carlos Morelli  (AESC), José de
Samapio  Góes  (Sindicato  Rural),  Osvaldo  Contador  Junior  (FATEC),
José  Antonio  Barata  de  Almeida  Bueno  (Amaral  carvalho),  Rodrigo
Ravagnoli (ASSERTI). Também participaram Marina Peres (SEDEMPI),
Jade Cristiane da  Costa  (SEDEMPI),  Chico  Quevedo  (Verador),  Toni
Carioba  (Secretário  de  Agricultura),  Neto  Leonelli  (Secretário  de
Habitação e Projeto Urbanístico e Secretário Interino de Economia e
Finanças). Dando  início  a  reunião,  o  Presidente  do  Conselho
agradeceu  a  presença  de  todos  e  registrou  que  devido  a
compromissos  o  Prefeito  não  estaria  presente  na  reunião,  sendo
representado  pelo  Neto  Leoneli,  o  qual  estará  a  disposição  para
esclarecimentos.  O  Presidente  deu  sequencia  a  pauta,  informando
aos  presentes  que  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico,
recebeu Moção de Aplausos pela realização do Circuito de Inovação e
Empreendedorismo de Jahu,  através dos vereadores Bill  Luchesi e
Chico Quevedo, que fizeram questão de comparecer a reunião para
entregar pessoalmente a Moção aos Conselheiros.  O presidente do
Conselho fez a leitura da Moção, que fora entregue pelos vereadores.
Dando sequencia a pauta proposta, fora apresentada aos presentes
um balanço das ações as quais o Conselho esteve envolvido durante
o ano, bem como a explanação das mesma. Algumas ações, foram
elencadas  como  destaque:  Portal  do  Emprego,  Organização  dos
Ambulantes, Ideathon em parceria com o Amaral Carvalho, Circuito
de  Inovação  e  Empreendedorismo,  Sistema  de  Inspeção  Municipal



(SIM), Grupo de Gestão de Pessoas - alinhamento com empresas de
RH, Desburocratização da Abertura de Empresas, Portifólio da Cidade,
Participação inédita no Conexidades, Melhora do ambiente legal de
inovação, com aprovação da Lei do 5G e Lei do Sandbox Regulatório,
JahuWork,  o  primeiro  coworking  público  de  Jaú,  Saldo  positivo  na
criação  de  emprego  formal,  aproximação  com  empresas  de  Ti
(ASSERTI).  As  demais  atividades  do  AGE JAHU foram revisadas  na
presença do Secretário Neto Leoneli que esclareceu o andamento das
mesmas. O Secretário de Agricultura Tony Carioba, explicou sobre a
legislação do Selo de Inspeção Municipal, aprovado pela Câmara dos
Vereadores,  e das ações do Agro no Município.  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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