
Ata da 40ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no décimo nono dia 

do mês de Maio de Dois mil e vinte e um, na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, com início às 

dezessete horas e dez minutos e término às dezoito horas e vinte 

minutos. Esta reunião contou com a presença dos Conselheiros: 

Paulo Roberto Tebaldi (Secretário de Desenvolvimento Econômico e 

Empreendedorismo), Edson Tadeu Munhoz (SANTA CASA), Fabio 

Fraschetti (FIESP), José Roberto Pena (SINCOMERCIO), Osvaldo 

Contador Junior (FATEC), José de Sampaio Góes (Agronegócios), 

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

Moreira (FATEC), Edwin Montenegro (APROJAPE), Jade Costa 

(SEDEMP), Marina Peres (SEDEMP). O Presidente abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos e reforçou que esta reunião era um 

alinhamento das ações já propostas pelos eixos dentro do Plano de 

Retomada Econômica e cada líder teria a possibilidade de apresentar 

em 10 minutos. O primeiro a se apresentar foi Jonas Donzella, líder 

do eixo emprego e Renda, apresentou as propostas a seguir: 1. Portal 

do Emprego, 2. Diagnóstico da Força Produtiva de Jahu, 3. 

Capacitação de Empresários e Colaboradores dos Setores Prioritários, 

4. Estímulo à Inovação e Tecnologia, 5. Rede de Network com 

Empresários, 6. Empreendedorismo como opção de carreira, 7. 

Programa de Inclusão Produtiva e 8. Grupo de Gestão de Pessoas 

(RH). As propostas foram aprovadas pelos presentes e integrarão o 

Plano de Retomada, Paulo Tebaldi (SEDEMP) ressaltou a importância 

do alinhamento do poder público com as empresas para maior 

eficiência no preenchimento de vagas. Seguindo a ordem de 

apresentações, o líder do eixo empresarial José Roberto Pena iniciou 

sua explanação apresentando as ações propostas pelo grupo, tais 

como: 1. Modernização da Lei dos Ambulantes, 2. Regularização de 

Feiras, 3. Modernização da Lei de Vagas (Zonal Azul), 4. Incentivo ao 

Turismo, 5. Portfólio do Potencial da Cidade, 6. Inovação e 7. 



Revitalização da Cidade. Os presentes aprovaram as propostas, e 

observaram que algumas já são demandas antigas do Município, e 

precisam de certa atenção, como por exemplo a atualização da Lei de 

vagas (Zona Azul). O próximo a apresentar as propostas foi o eixo 

digital, representado pelo líder Robson Moreira, que trouxe para a 

reunião as demandas referentes a inovação e tecnologia no Município. 

As propostas elaboradas pelo eixo Digital foram: 1. Curso de 

Formação Continuada e Inicial (UFIEC), 2. Aplicativo para 

mapeamento de problemas municipais, 3. Redução do Analfabetismo 

Digital, 4. Geração de Novos Negócios / Desenvolvimento, 5. Núcleo 

de Colaboração, 6. Criação da Cidade Digital e 7. Pólo tecnológico. O 

quarto eixo a se apresentar, foi o Poder Público representado pelo 

líder Fabio Fraschetti que trouxe as seguintes propostas: 1. 

Autonomia da Saúde Pública Municipal, 2. Incentivos Municipais para 

manutenção de empresas, 3. Incentivos Municipais para atração de 

empresas, 4. Segurança - Implantação de sistema de 

monitoramento, 5. Educação e Esporte, 6. Planejamento e 7. Plano 

Diretor e Zoneamento. O penúltimo grupo a apresentar as propostas 

foi o eixo da Saúde, que trouxe as seguintes propostas; 1. Fomentar 

o Desenvolvimento Tecnológico na área da saúde, 2. Desenvolver e 

validar soluções para gestão na área da saúde, 3. Reorganização da 

Saúde Pública e divulgar nova gestão, 4. Trazer empresas do setor, 

Geração de emprego e renda, 5. Trazer empresa do setor, Geração 

de emprego e renda, 6. Desenvolver projetos na busca de Inovação 

Tecnológica com aspectos de mercado Global e 7. Capacitação e 

Inovação Tecnológica na Saúde. Seguindo as apresentações, o líder 

do eixo Agronegócio apresentou as propostas que segue: 1. 

Diagnóstico para organizar produtores, 2. Diagnóstico para definir o 

que produzir, 3. Diagnóstico dos canais de distribuição, 4. 

Capacitação e Assistência Técnica, 5. Infra Estrutura Local e Patrulha 

Rural, 6. Identidade Agro Jaú, 7. Selo que valorize os produtos 

regionais. Após a apresentação de todos os eixos, Paulo Tebaldi 



apresentou para os presentes as possibilidades de nome para esse 

projeto, e ficou aprovado por unanimidade o nome AGE JAHU - 

Agenda de Retomada Econômica. A partir de agora os grupos voltam 

a se reunir com seus pares, e elaborar um documento único que será 

entregue ao Poder Executivo. 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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