
Ata da 39ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no décimo quarto dia 

do mês de Abril de Dois mil e vinte e um, no CIESP, com início às 

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

reunião contou com a presença dos Conselheiros: Paulo Roberto 

Tebaldi (Secretário de Desenvolvimento e Trabalho), Antonio Carlos 

Morelli (AESC), Edson Tadeu Munhoz (SANTA CASA), Fabio Fraschetti 

(FIESP), José A. Barata de Almeida Bueno (AMARAL CARVALHO),  

José Geraldo Henrique Galazzini (SINDICALÇADOS),  José Roberto 

Pena (SINCOMERCIO), Osvaldo Contador Junior (FATEC), José de 

Sampaio Góes (Agronegócios), José Luiz Zugliani Junior (SESCON), 

Jonas Donzella (SENAI),  também participou da reunião, Floretino 

Rett (Distrito de Potunduva), Antonio Carlos Botelho Muller Carioba 

(Sec Agricultura), Jade Cristiane da Costa (SEDEMP), Marina Peres 

(SEDEMP) . O Presidente abriu a reunião agradecendo a participação 

de todos e fazendo os informes, aproveitou a oportunidade para 

informar aos presentes que a Secretaria de Desenvolvimento e 

Trabalho teve sua denominação alterada, passando a chamar 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo 

(SEDEMP). Dando andamento a reunião o Presidente apresentou uma 

proposta de elaboração de um plano de Retomada Econômica, com 

objetivo de Propor medidas e ações para o crescimento econômico, 

através da geração de emprego, renda, qualificação, gestão 

empresarial, modernização e desburocratização. O Plano será 

divididos por eixos temáticos (Emprego e Renda, Empresarial, Digital, 

Poder Público, Saúde e Agronegócio), e serão montadas equipes que 

farão as sugestões de ações do seu eixo. Após a apresentação, foi 

solicitado aos presentes que se manifestassem em qual dos eixos 

gostaria de colaborar. Após a divisão dos presentes em eixos, os 

conselheiros que não estavam presentes serão convidados a 

participar e poderão escolher o eixo. A partir da divisão, foi nomeado 

um líder por grupo que passará a se reunir para discutir as propostas. 



Para otimizar o trabalho, foi solicitado que cada eixo apresente 3 

propostas de curto prazo, 3 propostas de médio prazo e 1 proposta 

de longo prazo. Por fim, 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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