
Ata da 45ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no décimo sétimo dia 

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

às dezesseis horas e término às dezoito horas e quarenta minutos. 

Esta reunião contou com a presença de Conselheiros Paulo Roberto 

Tebaldi (SEDEMP), Ana Luiza Grizzo Bertoldi (Projetos), Fábio 

Fraschett (CIESP FIESP), David Antonio Thebaldi (COMDEMA),José 

Roberto Pena (Sincomércio), Luiz Carlos da Silveira e Souza 

(Sindcomerciários), Antonio Carlos Morelli (AESC SESCON), José de 

Sampaio Góes (Sind. Rural), Jonas Donzella Junior (SENAI), Oswaldo 

Contador Junio (FATEC), José Antonio Barata de Almeida Bueno 

(Amaral Carvalho), Nelson Moreira Pinto (Distrito de Potunduva), 

participaram também 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. Balanço final do ano, sobre as ações de 

curto prazo, 2. Próximos passos sobre as ações de médio prazo. O 

presidente abriu a reunião e passou a palavra para o Conselheiro José 

Roberto Pena (Sincomércio) que se manifestou positivamente sobre o 

andamento dos trabalhos, e se mostrou otimista quanto aos 

resultados atingidos fruto do trabalho deste Conselho. O conselheiro 

Antonio Carlos Morelli (AESC SESCON) ressaltou o trabalho 

desenvolvido até o momento, e a importância do Conselho ter se 

mantido ativo num ano tão desafiador onde a pandemia assolou 

nossa cidade, principalmente nos primeiros meses do ano. O 

presidente reiterou a colocação do conselheiro e parabenizou a todos 

pelo trabalho desenvolvido durante o ano, fruto da união e trabalho 

deste Conselho. Paulo finalizou a reunião com o informe de que a 

última reunião deste Conselho poderá ser realizada na Câmara 

Municipal, conforme estabelecido na reunião anterior. 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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