
Ata da 42ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no vigésimo oitavo 

dia do mês de Julho de dois mil e vinte e um, na FATEC, com início às 

dezessete horas e dez minutos e término às dezenove horas e trinta 

minutos. Esta reunião contou com a presença de Conselheiros e 

convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata. 

Dando início a reunião pública, o Presidente do Conselho convidou  

para subir ao palco os conselheiros já indicados oficialmente pelas 

entidades as quais representam, e que serão nomeados em Decreto a 

ser publicado pelo Poder Público dentro de alguns dias. Após a 

apresentação dos indicados pra compor o próximo triênio, foram 

apresentadas as propostas do eixo estratégicos para todos os 

presentes. Além das propostas, foram apresentados alguns 

indicadores econômicos do Município de Jaú, que servirá de base para 

mensurar os avanços e resultados da Agenda de Retomada 

Econômica. O presidente ressaltou que o documento do AGE JAHU - 

Agenda de Retomada Econômica já fora entregue para o Prefeito 

Municipal, que colocou sua equipe de secretários a disposição para a 

execução das ações propostas, e portanto nos próximos dias o 

Presidente do Conselho se reunirá com os Secretários para 

apresentar as propostas e alinhar os próximos passos.  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. 

Paulo Roberto Tebaldi (Secretário de Desenvolvimento Econômico e 

Empreendedorismo) 

Ana Luiza Grizzzo Bertoldi; (PROJETOS) 



Deubles de Cassio Bachiega Simoes (Projetos) 

Fabio Fraschetti (CIESP FIESP) 

Abel Ferreira (CIESP FIESP) 

Ana Paula Turini da Costa Neves (COMDEMA) 

David Antonio Thebaldi (COMDEMA) 

José Roberto Pena (SINCOMERCIO) 

Alexandre Ivan dos Santos (CDL) 

Luiz carlos da Silveira e Souza (Sindicomerciários) 

Donisete Aparecido Rossi (Sindicomerciários) 

Caetano Bianco Neto (Sindicalçados) 

José Geraldo Henrique Galazzini (Sindicalçados) 

João Geraldo Paghete (OAB) 

Luana Marcelle Pagini (OAB) 

Edson Luiz Lacerda (CAU CREA) 

Rogério Martins Vieira (CAU CREA) 

Antonio Carlos Morelli (AESC/SESCON) 

José Luiz Zugliani Junior (AESC/SESCON) 

Claudemiro Jacinthi (Sindicalçadista) 

Antonio Carlos Bazza (Sind. Metalúrgicos) 

Vicente Contador (COMTUR) 



Andre Lotto Galvanini (COMTUR) 

José de Sampaio Góes (Sind. Rural) 

Luiz Fernando Martini Auler (Sind. Rural) 

Osvaldo Contador Junior (FATEC) 

José Augusto Pereira Ribeiro (FATEC) 

Jonas Donzella Junior (SENAI) 

Thais Bertoldi Verdinelli (SENAC) 

Edson Tadeu Munhoz (Santa Casa) 

José Antonio Barata de Almeida Prado Bueno (Amaral Carvalho) 

Nelson Moreira Pinto (Distrito de Potunduva) 

Irivaldo de Souza (Distrito de Potunduva) 

 


