
Ata da 44ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no décimo terceiro 

dia do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, no CIESP, com início 

às dezesseis horas e término às dezoito horas e trinta minutos. Esta 

reunião contou com a presença de Conselheiros Paulo Roberto Tebaldi 

(SEDEMP), Ana Luiza Grizzo Bertoldi (Projetos), Deubles de Cassio 

Bachiega Simoes (Projetos) Fábio Fraschett (CIESP FIESP), David 

Antonio Thebaldi (COMDEMA), Alexandre Ivan dos Santos (CDL), Luiz 

Carlos da Silveira e Souza (Sindcomerciários),  José Geraldo Henrique 

Galazzini (Sindicalçados), Antonio Carlos Morelli (AESC SESCON), 

Claudemiro Jacintho (Sindcalçadista), José de Sampaio Góes (Sind. 

Rural), Jonas Donzella Junio (SENAI), Thais Bertoldi Verdinelli 

(SENAC), José Antonio Barata de Almeida Bueno (Amaral Carvalho), 

Nelson Moreira Pinto (Distrito de Potunduva), Irivaldo de Souza 

(Distrito de Potundiva),  participaram também Laerte Padilha Lozidia 

(SENAI) e Marina Peres (SEDEMP). Dando início a reunião, o 

Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e fez a leitura 

da pauta do dia: 1. Extrato da ações de Curto Prazo (AGE JAHU), 2. 

Planejamento Estratégico ara o Médio Prazo (AGE JAHU), 3. 

Aprovação do Regimento Interno já discutido anteriormente, 4. 

Proposta de calendário fixo de reuniões para o próximo ano, 5. 

Sugestão de apresentação plenária para o Poder Legislativo das ações 

executadas até o momento. O Presidente fez a leitura das propostas, 

e cada líder de eixo explicou o andamento das ações de curto prazo. 

O conselheiro Jonas Donzella, explicou que o Portal do Emprego está 

em fase de finalização e ajustes, e o grupo já iniciou as conversas 

com representantes de empresas de RH para validação do processo e 

a possibilidade da realização de uma evento de alinhamento entre 

empresas e setores de RH das mesmas. O conselheiro José Roberto 

Pena, relatou que das ações de curto prazo do eivo Empresarial, já foi 

apresentada uma minuta que trata da regularização de feiras, e a 

mesma será avaliada e posteriormente enviada ao poder executiva 



para que dê andamento a mesma, quando a modernização da lei de 

vagas, já houveram reuniões com outros setores da prefeitura, para 

tratar sobre o assunto, e foi feito inclusive um estudo com o 

levantamento das vagas no perímetro estimado para aplicação de 

Zona Azul, e por último a proposta de modernização da lei de 

ambulante, entendeu-se que precisa haver uma campanha de 

conscientização e fiscalização para que os ambulantes se regularizem, 

o processo de regularização já acontece, porém a adesão é 

considerada baixa haja visto o número de ambulantes trabalhando na 

cidade. Neste sentido, o grupo sugeriu a realização de uma semana 

do Ambulante Legal, e o projeto será elaborado a apresentado em 

breve. Do eixo digital, o extrato foi apresentado pelo Presidente, haja 

visto o líder do grupo não estava presente, a primeira proposta de 

Curso de Formação Continuada e Inicial foi concluído, e os cursos já 

foram ofertados em parceria com a ETEC e FATEC, porém salientou 

que os cursos serão ofertados anualmente. Quanto ao aplicativo de 

mapeamento de problemas municipais, o mesmo está sendo criado 

por alunos da ETEC e está em fase de construção, quanto a redução 

do analfabetismo digital, o grupo voltará a se reunir para readequar a 

aplicação da proposta. O eixo da saúde, apresentou que fez uma 

adequação e alinhamento das propostas, e as mesma estão sendo 

executadas dentro do estabelecido. O eixo de agronegócio, 

representado pelo Líder José de Sampaio Góes, trouxe a informação 

de que as propostas de curto prazo, que tratam de levantamento 

diagnóstico, foram executadas, bem como diagnóstico para organizar 

os produtores, o que produzir e canais de distribuição. Finalizado o 

extrato apresentado pelos grupos, estabeleceu-se que a partir de 

janeiro serão realizadas agendas semanais com os eixos, para traçar 

os próximos passos quanto as ações de médio prazo.  Seguindo a 

pauta da reunião, o Presidente salientou que embora este conselho já 

tenha discutido anteriormente o regimento interno, o mesmo nunca 

fora publicado, e por unanimidade dos presentes foi aprovado a 



publicação oficial do mesmo, para que fique oficializado. Seguindo a 

pauta, o Presidente apresentou a proposta de calendário para as 

reuniões do próximo ano, ficando estabelecido reuniões mensais na 

última quarta feira de cada mês, a sugestão foi aprovada por 

unanimidade. Por último, Paulo Tebaldi sugeriu aos presentes que a 

reunião de Dezembro fosse realizada na Câmara Municipal e que os 

vereadores fosse convidados para tomar conhecimento dos trabalhos 

realizados até a presente data, todos aceitaram a sugestão e para a 

reunião do mês de Dezembro será solicitado o uso da Câmara de 

Vereadores. 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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