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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 10 de dezembro do ano de dois mil e dezenove, ocorreu no período da 

manhã, no auditório do Paço Municipal, sede do executivo da Prefeitura Municipal 

de Guarulhos a décima primeira (11ª) reunião do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal com a seguinte ordem do dia: a. PROJETO CÂMARA TÉCNICA RECICLAGEM 

DO PLÁSTICO (Centro de Reciclagem – Vila Galvão); PROJETO CÂMARA TÉCNICA 

PRAÇA IV CENTENÁRIO (Centro gastronômico); DELIBERAÇÃO SOBRE ENTRADA DE 

NOVO MEMBRO (Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos). Após a 

confirmação do quórum regimental e confirmação de presença. A mesa de trabalhos 

foi composta pelos senhores: Gustavo Henric Costa Prefeito e Secretário Executivo; 

Alexandre Turri Zeitune, Vice-Prefeito e Secretário Executivo do Conselho de 

desenvolvimento, Professor Jesus (Presidente da Câmara), Vereador Romildo 

Gomes e Dr. Devanildo Damião, Coordenador Técnico do Conselho de 

desenvolvimento. Após pronunciamentos de agradecimento e reforço da 

importância do Conselho de Desenvolvimento foi passada a palavra para os 

representantes da Câmara Técnica da Reciclagem de material Plástico, sendo 

convocado o Presidente José Lapetina, o qual convidou também o Conselheiro 

Reginaldo Sena para partilhar a apresentação. O Conselheiro Lapetina informou 

sobre as visitas realizadas as cooperativas pela Câmara Técnica, falou sobre os 

processos incipientes nas Cooperativas e necessidade de auxílio e detalhou a 

importância de auxílio de todos para melhorar as condições de vida destes 
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trabalhadores. Em seguida foi convidado o Sr. Rodnei Otavio Minelli, Secretário de 

Serviços Públicos, o qual fez apresentação do Centro de triagem da Vila Galvão, 

evidenciando o conjunto de melhorias que foi realizado na primeira fase do projeto, 

inclusive mostrando os investimentos realizados pelos parceiros Tetra Pak, como 

PRENSA  ENFARDADEIRA HIDRÁULICA, TRANSPALETE MANUAL, EMPILHADEIRA HIDRÁULICA 

MANUAL e a BALANÇA  ELETRÔNICA. Também comentou sobre o apoio da Associação 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis em parceria com a Cooperativa 

Guarulhos Recicla investiu na Estruturação Elétrica Trifásica e uma Empilhadeira 

Motorizada. Em seguida o arquiteto Clodoaldo Costa, Conselheiro apresentou o 

projeto da segunda fase do projeto, com toda a infraestrutura planejada e a 

necessidade de reconfiguração de itens do projeto, inclusive contemplando 

estruturas que permitam áreas de convivência, lazer e ergonomia. Informou que 

atualmente os coletivos de catadores que operam a Central de Triagem de Materiais 

Recicláveis da Vila Galvão retiram das ruas e do aterro sanitário aproximadamente 

100 toneladas de resíduos mensalmente. Com a implantação da coleta seletiva na 

cidade e os investimentos futuros, a expectativa é atingir 200 toneladas mês. Foi 

apresentada também a intenção e colaboração do Rotary Clube da Vila Galvão, 

sendo que já houve manifestação para investimentos neste projeto, envolvendo o 

desenvolvimento da infraestrutura e compra de equipamento, sendo que a próxima 

reunião está agendada para o dia 18/12/2019 as 09h00 no Conselho. No momento, 

está sendo estudado pelos dirigentes da entidade os valores de investimentos que 

poderão ser aportados pela instituição e será agendada nova reunião com a 

atualização do projeto. Por fim, o Presidente da Cooperativa Gerson Fernando da 

Silva, falou da importância da estrutura atual, ocupando o terreno com dimensões 

de dois mil metros quadrados e com estrutura básica importante, com escritório, 

guarita, vestiários (feminino e masculino) e refeitório, além de sete baias para a 

separação dos materiais. Mostrou grande expectativa para a evolução do projeto e 

condições de melhorias na renda dos cooperados. Após os aplausos pela 

apresentação, o Coordenador técnico solicitou a ordem do dia referente a análise 

da proposição da candidatura da Receita Federal de integrar o Conselho, solicitando 

que o representante da entidade Marcos Gregório Borges ficasse em posição de 
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destaque. O Secretário executivo informou que a análise técnica apontou para a 

viabilidade de integração, e solicitou que conselheiros que tivessem óbice ao parecer 

técnico do Conselho se manifestassem. Não ocorrendo manifestação, o Secretário 

Executivo informou que Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos é a 

mais nova integrante do Conselho, devendo constar em ata e mandar os dados para 

publicação oficial. Após, foi solicitado que o representante se direcionasse a tribuna 

para informar sobre os trabalhos e contribuições que podem ser realizadas. O 

mesmo, explicou as atividades da receita em perspectiva local e no auxílio aos 

contribuintes e fez comentários sobre a potencialidade de aumentar os recursos 

relacionados ao FUMCAD - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (FUMCAD), cujo recursos são originários de substituição na declaração 

do imposto de renda modelo completo e podem ser destinados até 3% do imposto 

devido para o assim, esse valor fica na própria cidade e é revertido em projetos do 

FUMCAD. Por outro lado, o valor é automaticamente incluído no valor a restituir ou 

deduzido do tributo. O Conselheiro Gustavo Prado solicitou a palavra e destacou que 

participa de grupo de contadores e pode articular um grupo de sensibilização com 

os mesmos. O Sr. Marcos prosseguiu a exposição dizendo que existe um potencial 

de 20 milhões de reais do contribuinte particular e destacou que a cidade de 

Campinas destina R$ 3 milhões ao ano e Guarulhos somente R$ 150 mil. O 

Presidente do Conselho solicitou a palavra e disse que é preciso uma campanha mais 

agressiva, inclusive com garotos propaganda, citando que a família do grupo 

MAMONAS ASSASSINAS poderia auxiliar na divulgação. Prosseguiu citando que é 

necessário traçar estratégias e aumentar progressivamente os valores, colocando o 

objetivo de R$ 500 a R$ 600 mil para o próximo ano e designou a Secretaria adjunta 

Claudia Papotto para integrar esse processo. O Secretário Executivo Alexandre 

Zeitune solicitou aos conselheiros a permissão para a abertura de uma nova câmara 

técnica encarregando o coordenador técnico Devanildo Damião de articular reunião 

com a integração dos Conselheiros Gustavo Prado, Claudia Papotto e Marcos 

Gregório Borges. O participante Roberto Gushinken da SICOOB destacou que seria 

importante desenvolver um manual para auxiliar na divulgação das informações e 

colocou-se à disposição para participar da Câmara Técnica. O Presidente do 
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Conselho retomando a palavra informou a importância de uma importante 

conquista para a cidade e o Alto do Tietê: a Casa de abrigos de mulheres vítimas de 

doença doméstica, seguindo medidas protetivas. Outro aspecto importante para a 

cidade foi o acordo com a SABESP que demarcou o final do rodizio de água em 

Guarulhos e o lançamento do acordo para o tratamento do esgoto pela Sabesp no 

Município com objetivo de tratamento de 40% no final da gestão. Rito sumário, foi 

anunciado o próximo item da pauta com a Câmara Técnica da Praça IV Centenário e 

o projeto do espaço de alimentação. Inicialmente, pronunciou-se o Conselheiro 

Lourival Honorato coordenador da Câmara Técnica, iniciou o pronunciamento 

informando que como piloto viajou praticamente o mundo e nos países mais 

desenvolvidos a coleta e reciclagem é uma realidade. Em seguida, agradeceu os 

esforços pontuais da Prefeitura e a retirada do abrigo no entorno da Praça que 

estava atraindo vizinhança inadequada para a região, prosseguiu agradecendo o 

Secretário Gilvan Passos dada a presença da polícia nos últimos dias na Praça, fato 

que é altamente benéfico para todos. Destacou a importância do Conselho e da 

Câmara Técnica elogiando o empenho de todos e ideias bastante evoluídas. 

Aproveitou e comentou que a Praça precisa de gestão específica de uma entidade 

séria, dado que atualmente não existe coordenação, os carros invadem a Praça e os 

foods trucks não possuem disciplina e não cuidam da Praça. Em seguida, tomou lugar 

para exposição o Sr. Cristiano Silva, Presidente da AAPAH, iniciou falando sobre a 

origem, histórico e atividades desenvolvidas pela entidade, assim como a missão e 

comprometimento das pessoas. Destacou que o interesse na Praça e totalmente 

alinhado com os objetivos da entidade dado a importância histórica do espaço e ser 

a porta de entrada da cidade, merecendo uma ocupação de qualidade com atrações 

culturais e esportivas, reafirmou a solicitação da gestão da praça pela entidade. 

Finalizada a exposição, foram convocados os representantes da Universidade de 

Guarulhos, Srs: Luciana Aparecida Guimarães e Eduardo Calil, os quais apresentaram 

o projeto de desenvolvimento de espaço de convivência da Praça com a instalação 

de centro gastronômico experimental com a presença de alunos e professores da 

entidade.  Eles destacaram todo o esforço e emprenho do Reitor da Universidade no 

projeto: Elói Lago, o qual está em articulação com a alta direção dos mantenedores 
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da entidade para obtenção de recursos para investimento no projeto. Informou que 

o conceito arquitetônico apresentado buscou preservar a identidade visual presente 

no espaço, inclusive com a manutenção da predominância da madeira e da 

característica ferroviária. Justificou o atraso na entrega do projeto por fatores de 

doenças em dois profissionais chave da entidade, diretamente ligados ao projeto. 

Fez ressalvas relativas à segurança no espaço, com a necessidade da presença de 

profissionais de segurança, citando nominalmente o Secretário de Segurança: Gilvan 

Passos. A palavra então, foi passada ao Secretário de Justiça Gilvan Passos, o qual 

externou a alegria de reencontrar o conselheiro Roberto Marcondes, presente na 

reunião. Em seguida fez elogios à atuação da Secretária adjunta Claudia Papotto nas 

questões de assistência social. Informou que a Guarda Civil estará presente e que a 

Polícia Militar também vai patrulhar o espaço.   Informou que a participação da 

Guarda civil metropolitana vai abranger a participação em propostas sociais e 

culturais. Fez agradecimentos as iniciativas da Universidade Guarulhos e a AAPAH 

nas melhorias de propostas e prontificou-se a mudar a inspetoria do Centro da 

cidade para a Praça IV Centenário, sendo necessário o apoio das entidades para 

fortalecer e financiar a ideia. O Prefeito solicitou a fala e destacou que está 

designando o profissional Maurício Segantin para tratar da questão da parceira com 

a AAPAH, buscando definir o instrumento jurídico mais adequado. Citou o exemplo 

da árvore de natal apoiada pela Bauducco que necessitou de cuidados jurídicos para 

acertar o processo. Destacou que existe um processo para a abertura de Portais na 

cidade, que vai demandar chamamento público. O Presidente do Conselho foi 

informado pelo Coordenador técnico que já existe um processo administrativo que 

trata do tema; P.A – 84.793/2019, designado que seja articulado e estudada a 

melhor solução jurídica. O Conselheiro Martinho Risso solicitou a palavra, sendo 

concedida, o mesmo dirigiu-se à tribuna e destacou que existem recursos que estão 

na Caixa Econômica Federal, estimados em R$ 1 milhão, sendo provenientes de 

emenda parlamentar do Deputado Junji Abe, os recursos foram destinados a 

construção de um Centro de Informações Turísticas. Por fim, destacou a necessidade 

de integrar todos os projetos para melhor coordenação. A palavra foi passada para 

o Presidente da Câmara Vereador Jesus que agradeceu a todos e comentou que a lei 
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do Conselho está em análise final e no início do próximo ano será analisada e 

possivelmente aprovada pelos vereadores e despediu-se com votos de alegria e 

felicidades a todos. Então, pelo Presidente do Conselho, foi passada a palavra ao 

Vereador Romildo Santos, o qual solicitou permissão para ir até a tribuna e solicitou 

permissão para quebra do protocolo com a apresentação de algumas fotos que 

registrou durante visita a Praça IV Centenário em companhia do artista Gilmar Pina. 

Enfatizou o péssimo estado de conservação da locomotiva sediada na Praça, com 

acúmulo de lixos e animais, sendo necessária a intervenção de todos. Concedeu a 

palavra ao Sr. Gilmar Pina que se prontificou a auxiliar na Praça IV Centenário. 

Inclusive colocou a proposta de desenvolver uma cerca com materiais metálicos, a 

sua especialidade e dispôs-se para auxiliar nas melhorias da Praça. O Presidente do 

Conselho destacou que é importante incentivar o desenvolvimento das várias 

iniciativas, agradecendo a sociedade civil organizada. Justificou que dada as 

dificuldades financeiras da Prefeitura é muito difícil fazer investimentos que 

envolvam todos os aspectos, por fim, desejou a todos um ótimo natal e boas festas. 

O Secretário Executivo, convidou a todos para fotos e anunciou que a próxima 

reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento ocorrerá no dia 11 de fevereiro 

de 2020, as 07h30 na Câmara de Vereadores de Guarulhos. 
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