
Ata da 43ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Jahu, realizada no nono dia do 

mês de Setembro de dois mil e vinte e um, na Secretaria de 

Governo, com início às dez horas e dez minutos e término às 

onze horas e trinta minutos. Esta reunião contou com a 

presença de Conselheiros Paulo Roberto Tebaldi (SEDEMP), José 

Roberto Pena (Sincomércio), Edson Luiz Lacerda (CAU CREA), 

Fábio Fraschett (CIESP FIESP), José Geraldo Henrique Galazzini 

(Sindicalçados), João Geraldo Paghete (OAB), participaram 

também Marcelo Campos Prado (Setor Imobiliário), Eveline de 

Oliveira (Secretaria de Mobilidade Urbana) e Paulo Ivo 

(Secretário de Governo), Marina Peres (SEDEMP) . Dando início 

a reunião, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de 

todos e deu início a reunião fazendo a leitura das propostas do 

eixo denominado "Poder Público" designadas para Curto Prazo, 

tais como: 1. Autonomia da Saúde Pública Municipal, 2. 

Incentivos Municipais para manutenção de empresas, 3. 

Incentivos Municipais para atração de novas empresas. O 

conselheiro Fábio Fraschett (CIESP FIESP), líder do eixo explicou 

a proposta de incentivos para empresas, e ficou estabelecido 

que este conselho fará um levantamento de legislação 

pertinente já funcionando em outras cidades para que seja 

utilizada como exemplo. O conselheiro José Roberto Pena 

(Sincomércio) ressaltou que anteriormente este conselho já 

discutiu algumas minutas, e as mesmas serão recuperadas para 

serem revistas e analisadas. O Secretário de Governo, Paulo Ivo 

colocou sua equipe a disposição para auxiliar na elaboração das 

minutas. Ficou estabelecido que as minutas serão enviadas para 

os conselheiros analisarem e fazerem os devidos apontamentos. 



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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