
Ata da 38ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no vigésimo oitavo 

dia do mês de Janeiro de Dois mil e vinte e um, on line, através do 

aplicativo Google Meet com início às dezesseis horas e dez minutos e 

término às dezoito horas e quinze minutos. 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), Caetano Bianco 

Neto (SINDICALÇADOS), José Augusto Pereira Ribeiro (FUNDAÇÃO),  

José Roberto Pena (SINCOMERCIO), João Geraldo Paghete (OAB), 

Osvaldo Contador Junior (FATEC), José de Sampaio Góes 

(Agronegócios), José Luiz Zugliani Junior (SESCON), Claudemiro 

Jacinto (Sindicalçadistas), Edson Luiz Lacerda (CAU - CREA), também 

participou da reunião, Edwin B. Montenegro (SAA - SP). O Presidente 

abriu a reunião agradecendo a participação de todos e fazendo os 

informes, aproveitou a oportunidade para se apresentar, haja visto 

esta é a sua primeira reunião a frente da Secretaria de 

Desenvolvimento e Trabalho. Dentro dos informes, Paulo disse aos 

participantes que o programa Incubadora de Empresas será 

reformulado, e está em fase de encerramento dessa etapa, todos 

concordaram que o Programa precisa ser revisto e adaptado para a 

realidade. O Conselheiro Beto Pena, deu as boas vindas ao 

Secretário, e aproveitou para ressaltar que a indicação do nome dele 

para a ocupar a pasta foi uma iniciativa deste conselho, e 

parabenizou o Prefeito pela oportunidade de participarem dessa 

indicação. Entrando na pauta da reunião o conselheiro apresentou os 

anseios do seu setor, nesse momento em que a cidade se encontra 

na fase vermelha do Plano São Paulo, destacando que houve um 

relaxamento da população no que diz respeito a isolamento social. 



Passando a palavra para o conselheiro José A. Barata, apresentou as 

ações do Amaral Carvalho ao enfrentamento da Pandemia, e 

anunciou a construção de um hospital de campanha, com enfermaria 

para atendimento da grande demanda de pacientes com COVID 19, 

ressaltando que a Santa Casa é o hospital referência no 

enfrentamento, mas nesse momento é hora de unir forçar e o Amaral 

irá providenciar neste hospital 39 leitos. O participante Edwin B. 

Montenegro, se apresentou e ressaltou a importância do agronegócio 

para o desenvolvimento da cidade, aproveitou para parabenizar a 

nomeação do Secretário  de Meio Ambiente e da Agricultura, segundo 

ele, profissionais extremamente capacitados para o cargo. Finalizou 

sua fala dizendo que o setor urbano é muito distante do setor rural, 

precisa haver uma integração maior. O conselheiro Edson Tadeu 

Munhoz (SANTA CASA), iniciou sua fala dizendo que o momento é de 

olharmos para a questão da saúde, que a Santa Casa está saturada, 

a média de mortes de 6 pessoas ao dia é assustadora. Salientou que 

o hospital atende 350 mil pessoas, sendo eles moradores de Jaú e 

mais 11 cidades da região.  Osvaldo Contador (FATEC) deu as boas 

vindas ao Secretário e ressaltou que concorda com a descontinuidade 

do Programa Incubadora de Empresas, o qual participou a frente da 

Comissão Especial, e se colocou a disposição para os próximos 

passos, salientando que estão prontos para reergue-la. Ainda sobre 

as ações já desenvolvidas por este Conselho, lembrou do diagnóstico 

feito, e que embora seja um momento delicado da saúde, devemos 

avaliar a possibilidade de retomar o Plano estratégico de 

desenvolvimento do município. Passando a palavra para Caetano 

Bianco Neto (Sindicalçados), avaliou as nomeações dos novos 

secretários municipais, e acredita que as escolhas demonstrando um 

ótimo trabalho por parte do novo prefeito eleito, sobre o setor a qual 

representa, acredita que o calçado passará por esse momento 

delicado da economia. José Augusto Pereira Ribeiro (FUNDAÇÃO), 

salientou que esse é um momento especial para o CMDE, pela 



nomeação técnica do novo secretário. O conselheiro Geraldo Galazini 

(Sindicalçados), fez uso da palavra dizendo que é o momento das 

empresas colaborarem com o combate a pandemia. Carlos Morelli 

(AESC) fez uso da palavra para sugerir que a pauta de 

desburocratização de abertura de empresas seja prioridade neste 

governo, Luiz Zugliani Junior (SESCON), reforçou o pedido para 

destravar a economia local. O representando das industrias, Fabio 

Fraschetti (CIESP) parabenizou o novo secretário, e apontou o 

desgaste com a pandemia, informou que o SENAI SP está a 

disposição para arrumar respiradores, se comprometendo a levar até 

São Paulo para a manutenção. José de Sampaio Góes (Agronegócios) 

deu as boas vindas ao novo Secretário, e informou que um grupo de 

empresários se reuniu e arrecadou em poucos dias R$ 160.000,00 

que foram doados para a Santa Casa. O representando da OAB 

Geraldo Paghete, colocou a entidade a disposição, e ressaltou que o 

novo prefeito tem demonstrado bastante vontade, ele salienta que 

este conselho deve se reunir mais, apoiar o comitê, unir forças. Após 

a palavra de todos, o secretário Paulo Tebaldi agradeceu a 

participação, disse que se sentiu acolhido e acredita no potencial de 

juntos fazerem um trabalho importante para o município, desejou 

que a próxima reunião já seja possível ser realizada presencialmente 

para que possamos dar andamento aos trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos ao longo dos anos. Salientou que a primeira ação será 

a nomeação e renomeação dos conselheiros, haja visto o mandado 

dos mesmos encerrou em agosto de 2020. Antes de encerrar a 

reunião o conselheiro Caetano Bianco Neto (Sindicalçados) pediu a 

palavra para prestar uma homenagem de pesar pela morte do Luiz 

Carlos De Campos Prado, pai de um dos membros do CMDE, Marcelo 

Campos Prado. Este conselho se solidariza com a perda de um grande 

empresário do nosso município. Por fim, não havendo mais 

expedientes e assuntos a serem tratados o Presidente reiterou os 

agradecimentos. Sendo assim 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 

enviada por e-mail, e assinada por mim, pelo Presidente e pelos 

presentes na próxima reunião. 
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