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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 15 de outubro do ano de dois mil e dezenove, ocorreu no período da manhã, no 

auditório da Câmara Municipal, sede do legislativo da Prefeitura Municipal de Guarulhos 

a nona (9ª) reunião do Conselho de Desenvolvimento Municipal com a seguinte ordem 

do dia, de acordo com o regimento interno da entidade: composição de mesa dos 

trabalhos, demandas e pronunciamentos das entidades (11), Informações 

Gerais/Projeto/ações; andamento das câmaras técnicas; Articulações e tratamento das 

demandas e Informações gerais. Após as devidas confirmações de quórum regimental e 

lista de presença, a mesa de trabalhos foi composta pelos senhores: Gustavo Henric 

Costa, Presidente do Conselho e Prefeito do Município, Alexandre Turri Zeitune, Vice-

Prefeito e Secretário Executivo do Conselho de desenvolvimento, Professor Jesus, 

Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos e o Dr. Devanildo Damião, Coordenador 

Técnico do Conselho de desenvolvimento. Após a composição da mesa de trabalhos, o 

mestre de Cerimônia passou a palavra ao Vice-Prefeito Alexandre Zeitune, o qual 

saudou a todos e passou a palavra para as saudações dos demais componentes da mesa 

de trabalho. O Professor Jesus fez saudação especial aos dias dos professores 

perguntando aos presentes quem exercia tão nobre profissão. O Prefeito Guti destacou 

a importância dos professores e a dinâmica da reunião, passando a palavra ao Secretário 

Executivo que solicitou ao coordenador técnico que apresentasse a ordens de 

apresentação das entidades, sendo convidado o professor Daniel Lopes, do Centro 

Universitário ENIAC para o primeiro pronunciamento. Após as saudações iniciais 

abordou a visão adotada pela entidade do desenvolvimento pela renda dos cidadãos, 

informando que o Centro Universitário desenvolve atividades de geração de renda e 

emprego, como o projeto de agências de empregos que motivou o evento no último 

mês, o qual contou com o apoio do CODEMGRU que atingiu 600 vagas e 6.800 

candidatos participantes. Ressaltou a importância da iniciativa e convidou as demais 

entidades para participar centro de empreendedorismo, o qual envolve o apoio aos 

microempreendedores, com oferta de qualificação e que foi desenvolvida uma 
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plataforma para oferecer serviços e produtos, plataforma aberta em duas linhas: 

emprego e empreendedorismo. Relativo aos programas em desenvolvimento, abordou 

os seguintes: Indústria 4.0, Pesquisa, formação de engenheiros, atração de empresários 

e parceira da educação período integral, com destaque para o programa – Adote uma 

escola, com a adoção de escola no Bairro dos Pimentas. Dando sequencia foi convocada 

a Sra. Viviane Delgado, representando a UNINOVE, inicialmente fez agradecimentos a 

mesa de trabalhos e destacou que a entidade atendendo as demandas da Secretaria 

Municipal de Guarulhos realizará toda a readequação da Rede Lógica e Elétrica nas 

Unidades de Atenção Básica de Guarulhos. A rede é para implantação do prontuário 

eletrônico adquirido pela prefeitura e inicialmente serão 18 Unidades básicas de Saúde 

indicadas pela Secretária Dra. Ana Kantzos: UBS Vila Galvão. UBS Paraventi, UBS Palmira, 

UBS Novo Recreio, UBS Jardim Vila Galvão, UBS Itapegica, UBS Cavadas, UBS Ponte Alta, 

UBS Vila Rio de Janeiro, UBS Taboão, UBS São Rafael, UBS Paulista, UBS Morros, UBS 

Cummins, UBS Novo Bonsucesso, UBS Recreio São Jorge e UBS Tranquilidade. Cabe a 

Secretaria de Saúde encaminhara outras Unidades Básicas de Saúde. A UNINOVE 

executará a readequação da Rede lógica e Elétrica de toda a Rede, a qual totaliza 64 

UBS. Além disso, a entidade de ensino realizará a reforma e adequação da UBS ÁGUA 

AZUL (balneário). A pedido da Secretaria de saúde realizará a obra da câmara de vacina. 

Está prevista também a reforma da cobertura Hospital Municipal de Urgências. Outra 

informação importante é que provavelmente no dia 21/10/2019 sairá o Edital dos 

bolsistas para o curso de medicina do campus Guarulhos, com critérios: necessidade de 

ser a primeira graduação, boa nota ENEM, salário mínimo de renda, visita social, sendo 

que moradores em Guarulhos receberão bônus.  Finalizou informando que será 

oferecido o Mestrado 100% gratuito o curso de Cidades Inteligentes e Sustentáveis cujo 

Diretor é o Prof. Wilson Levy. Em seguida, o Coordenador técnico convocou o Professor  

Sebastião Garcia Junior, representando o CITIG – Centro de Inovação Tecnológico de 

Guarulhos. Inicialmente abordou o projeto de parceria para o desenvolvimento do 

aplicativo para combate ao mosquito e larvas, transmissores da dengue com o professor 

Sérgio Mendonça da Faculdade Anhanguera. Em seguida abordou o projeto 

arquitetônico executivo do Zoológico de Guarulhos, fato que permitirá buscar 

investimentos para melhorias. Também destacou a parceria com a empresa 

multinacional Continental. Dando continuidade ofereceu para a comunidade os 

laboratórios de mídia: Mídia Lab, FAB Lab. O próximo pronunciamento foi do 

representante da Câmara Técnica da Cultura, Valdir Pinto, o qual é Presidente do 

Rotary, ele destacou que como coordenador da câmara técnica, executou reuniões de 

trabalho, sendo a primeira para tratar do cronograma e objetivos e a segunda foi a visita 

técnica ao espaço. Além disso, destacou a necessidade de estruturação de uma entidade 

para gestão do atelier e que definiu e recebeu as seguintes contribuições: Antônio 

Roberto Marchiori – responsável pela constituição da associação (jurídica); Magda B. da 

ASSEAG Projeto Arquitetônico, Roseli Gonçalves, responsável pela Contabilidade. Com 

a formação jurídica da Associação que será presidida pela filha do artista Haroldo Santos 

fará a solicitação do espaço para a Prefeitura. Em sequência subiu a tribuna o Professor  
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da Anhanguera, Sergio Mendonça, representando o conselheiro Dr. Paulo Pardi. Como 

primeiro item da fala destacou o projeto de marcadores genéticos, com a coleta de 

informações de pessoas idosas, contando com a parceria da Associação Cristã de Moços 

no contexto do projeto de qualidade de vida, possibilitando verificar eventuais desvios 

genéticos nos idosos e aumento da propensão as doenças neurodegenerativas. Em 

seguida destacou o projeto do aplicativo de combate à Dengue – combate focos de 

larvas, com a criação de jogos para atrair jovens para combater a dengue. Destacou que 

existe na Anhanguera um projeto com 15 alunos, com a formação da liga da saúde. 

Destacou a aproximação com o Centro Universitário ENIAC, especificamente com o 

desenvolvedor Prof. Marcos, o qual possui expertise e manteve conversa produtiva com 

a equipe ENIAC. Informou que inicialmente os jogos devem ser desenvolvidos em duas 

dimensões e variáveis com maior amplitude para possibilitar envolver maior número de 

pessoas. Estuda-se a parceria o com CITIG, com melhores condições relacionadas ao 

custo. Destacou em seguida alguns levantamentos de custos, com base nas pesquisas e 

sondagens que realizou. Por fim, informou que foi procurado pela Folha de São Paulo 

procurou para falar do game. O Professor Paulo Cesso, mantenedor das Faculdades 

Torricelli foi o próximo a se manifestar, começou saudando aos professores e 

apresentou que a sua proposta acadêmica atual envolve o foco em energias renováveis, 

robótica, Games e inteligência artificial. Detalhou o projeto com energia fotovoltaica 

que ocorreu na entidade e informou que atualmente atua em conjunto com a prefeitura 

no programa Lixo Zero, buscando contribuir para ajudar na gestão e organização das 

cooperativas. Informou que realizou visita a cooperativa da Ponte Alta e observou 

condições de melhorar as atividades de separação, segregação num projeto junto com 

sociedade no qual as Faculdades Torricelli está participando. Em seguida, informou que 

participou do evento sobre a energia Fotovoltaica que ocorreu no Adamastor 

promovido pelo Conselho de Desenvolvimento e que concorda a instalação da Câmara 

técnica Energia sustentável com foco na fonte solar, sendo importante criar um 

diferencial baseado nesta fonte de energia para o município e convida outras entidades 

a participar do projeto. O Secretário Executivo solicitou aos conselheiros presentes 

permissão para realizar a primeira fase de deliberações. Inicialmente destacou o 

professor Daniel, com um o projeto: Adote uma escola, consultando o Prefeito sobre a 

possibilidade de desenvolver uma Câmara técnica com esta temática, inclusive com a 

possibilidade do professor Daniel coordenar a mesma. Em seguida, referiu-se a 

Professora Viviane Delgado da UNINOVE, agradeceu primeiramente a doação de 200 

carteiras que viabilizou o curso gratuito preparatório para o ENEM que está ocorrendo 

no Conselho de desenvolvimento aos sábados. Em relação ao CITIG fez a saudação como 

membro oficial e parabenizou pelo projeto do zoológico, com a utilização da inteligência 

como desenvolvimento sustentável, com programas modernos e avanços na sociedade. 

Referindo-se a Câmara Técnica da cultura considera que a revitalização da memória do 

artista Haroldo Santos obras é relevante e justa, com a construção de um ponto de 

cultura da iniciativa privada com a Prefeitura, fazendo uma cessão de uso para a 

entidade que está sendo construída com este propósito específico. Continuando 

comentou sobre a “gameificação”, com o projeto que surgiu com a câmara técnica da 

saúde, perguntando ao professor Sérgio Mendonça do custo estimado. O Professor 
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solicitando a palavra informou que o custo estimado está em torno de R$ 12.000,00.  

Por fim, agradeceu o empenho da Torricelli no programa Lixo zero e agora na Câmara 

técnica de energias renováveis. Aproveitou e solicitou permissão ao Presidente do 

Conselho para deliberar sobre a constituição das suas novas câmaras técnicas, 

consultando os conselheiros sobre as Câmaras técnicas: adote uma escola, todos 

consentiram favoravelmente, em seguida consultou sobre a câmara técnica de energia 

renováveis, com consentimento de todos conselheiros presentes. Ao Coordenador 

técnico foi informado para colocar em ata as novas Câmaras técnicas. O Prefeito então, 

passou a palavra ao Professor Jesus, Presidente da Câmara. O mesmo, destacou que 

iria fazer um importante anuncio: as duas próximas reuniões do Conselho de 

desenvolvimento de Guarulhos ocorrerão na Câmara Municipal, dado as excelentes 

condições de acomodação aos presentes. Prosseguindo, realçou que está contribuindo 

com o programa Lixo Zero e a Semana de mobilização, com o recebimento de copos 

descartáveis no dia 24/10/2019. A palavra foi novamente endereçada ao Presidente do 

Conselho que agradeceu a cessão do espaço para as reuniões do Conselho de 

desenvolvimento e solicitou que nas reuniões do Conselho seja aberto um espaço de 15 

minutos aos finais de reuniões para analisar demandas pontuais das entidades, sendo 

acordado que na próxima reunião será tratada esta questão e que as entidades poderão 

adiantar as demandas a coordenação do conselho. Em seguida, agradeceu a iniciativa 

do programa adote uma escola, informando que já existe um histórico de outros 

programas em andamento como o adote uma quadra e adote uma praça que pode servir 

de referência e a possibilidade de pegar as leis existentes e a partir daí fazer uma lei 

entre Câmara e CODEMGRU. Rito sumário, fez agradecimento a Viviane Delgado da 

Uninove, elogiando a proatividade que permite melhorias na sociedade e que a entidade 

faz contrapartidas em sintonia com as necessidades. Informou que no dia 24/10 será 

realizado o lançamento do aplicativo da saúde, com possibilidade de marcar consulta na 

rede de atenção básica, com 7600 vagas e agora mais velocidade na marcação de 

consultas. Relatou que saúde existe o grave problema do absenteísmo – 35% pessoas 

marcam consulta e não cumprem. Com o aplicativo, 48 horas antes é questionada a 

confirmação da consulta, possibilitando mitigar esse desvio. Aproveitou para agradecer 

a doação de cadeiras. Em seguida, agradeceu o professor Sebastião do CITIG pelas 

iniciativas e dirigiu a palavra ao Sr. Valdir Pinto da Câmara técnica da Cultura, 

informando que a revitalização do casarão 07 de setembro está em andamento, com o 

Museu da água, celebrando a parte educacional e cultural. Informou que a artista Tarsila 

do Amaral, talvez, a maior pintora do Brasil em todos os tempos, homenageou a cidade 

com uma obra dedicada ao Padre Bento, com custo estimado de R$ 8 milhões de reais. 

Infelizmente, a mesma estava jogada e sem cuidados. Informou que já foi publicada no 

Diário Oficial de Guarulhos de 5 de julho, a Portaria nº 1314/2019, que autoriza a cessão, 

sem ônus, à Pinacoteca do Estado da tela intitulada “Padre Bento”, de autoria de Tarsila 

do Amaral. Cabe ressaltar que a obra de suma importância, foi recuperada e enviada 

para restauro no Rio de Janeiro, agora passará por uma nova etapa de restauro e 

disponibilizada para apreciação. Fez agradecimentos a Câmara Técnica da Saúde, na 

preocupação com idosos e com a Dengue e ao Sr. Paulo Cesso com o programa Lixo Zero. 

O Secretário Executivo passou a palavra ao Coordenador Técnico Devanildo Damião que 
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convocou para pronunciamento o Professor, Marcelo Shibuya do Instituto Federal de 

São Paulo, Campus Guarulhos, o mesmo reportou que a entidade ofereceu o Curso de 

Energia fotovoltaica com grande sucesso e que já está na 2ª turma, iniciado em agosto, 

o curso de 160 horas conseguiu as vagas preenchidas somente em 2 horas, com foco em 

profissionais eletricistas para geração de renda. Também reportou que está modelando 

um curso para capacitar professores em tecnologia fotovoltaica em 40 horas, para 

tornarem-se replicadores. Em relação as pesquisas, informou o projeto de pesquisa com 

laboratórios para diminuir custos para medidor de radiação solar a ser utilizado para 

medições e que busca parcerias para outros cursos e iniciativas e da intenção de abrir 

visitas para a população conhecer a energia fotovoltaica. O próximo pronunciamento foi 

do Sr. Aarão Ruben de Oliveira, Presidente da Agência de desenvolvimento e inovação 

de Guarulhos e associação Cristã de Moços, inicialmente comentou sobre a importância 

da câmara técnica da saúde, visto que um estudo que analisou reporta que nos próximos 

20 anos, o gasto estimado em saúde será de 30 trilhões de dólares no mundo. Perguntou 

sobre a presença da SABESP no Conselho, recebendo a confirmação pelo Coordenador 

Técnico, disse da importância deste marco e que a Agende sempre preconizou e 

apresentou como melhor opção, a presença direta da SABESP no Município ajudando 

nas questões de saneamento básico. Informou que o trabalho da Anhanguera no 

Conselho é muito importante e que pode contar com os queridos veteranos da ACM 

para prosseguimento das pesquisas e que existe possibilidade de ampliar para outras 12 

unidades. Devidamente, posicionado, o Sr. Celso Masson do SETCESP fez 

agradecimentos e saudou a mesa e todos os conselheiros, realçou que as demandas do 

SETCESP foram atendidas e que aguarda a resposta referente a questão das publicidades 

dos caminhões. Informou que a demanda dos incentivos fiscais está bem fundamentada 

e que cabe estudos para definir a inclusão do seguimento de transporte e logística. 

Destacou que na cidade de Guarulhos no segmento do transporte de cargas, ocorreu 

acúmulo de conhecimentos, que precisam ser melhor aproveitados e que no documento 

plano de cargas do Município que recebeu recentemente, notou que os capítulos 

relacionados as cargas estão reduzidos. Prosseguiu enfatizando que é importante fazer 

o convite ao IPTC por meio do Sr. Fernando Miguel Zingler para desenvolver um projeto 

de alta qualidade. Destacou que nas reuniões do Clube de logística do Brasil, professor 

Orlando Fontes Lima Júnior, professor titular do Departamento de Geotecnia e 

Transportes da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da 

UNICAMP promoveu encontros para tratar do Aeroporto em Guarulhos. Pediu para o 

coordenador técnico agendar reunião para Câmara Técnica de Logística na Agende. Fez 

saudação ao empresário e gestor Luís Roberto Mesquita, ex-presidente da Agende 

Guarulhos e comentou sobre a área do Parque Tecnológico de Guarulhos e do esforço 

do Sr. Aarão Ruben para viabilizar a área e despediu-se. Representando a câmera 

técnica da Reciclagem do Material Plástico, fez pronunciamento, o Sr José Lapetina, 

imediatamente, reportou a visita para três cooperativas de reciclagem em Guarulhos: 

Ponte Alta, Vila Galvão, Taboão. Nas visitas constatou que as cooperativas são 

inadequadas e obsoletas, com perdas de produtos, processos artesanais, muitas 

promessas e pouca realidade, exemplificando na espera de 07 anos para equipamentos. 

Dentro as constatações e anomalias nas visitas estão a contaminação solo, não 



 

CODEMGRU – Av. Monteiro Lobato – 734 (anexo ao estacionamento) 

                    6 
 

cumprimento da legislação trabalho e várias irregularidades, como o não uso de EPI – 

Equipamentos de Proteção Individual. A pior situação elencada foi a da cooperativa do 

Taboão, sendo que o relatório detalhado foi entregue para o Prefeito. Comentou sobre 

a sua experiência internacional na observação da destinação coleta seletiva, e que 

inúmeros países estão bem adiantados em relação as nossas cooperativas. No trabalho, 

apresentado e entregue em mãos ao Prefeito segue a metodologia em 05 etapas para 

realizar o processo. Comentou que nas próximas etapas serão desenvolvidas pesquisas 

junto às empresas. O Sr. Eduardo Ferrari, Presidente da OAB subseção Guarulhos, 

representando a Câmara Técnica da Lei de Inovação, agradeceu o convite para a OAB 

para participar do importante trabalho e informou que a participação da entidade foi 

baseada no foco da cidadania, com a inovação voltada ao humano de acordo com a 

constituição Federal. No trabalho foram observados elementos de “compliance” e a 

estruturação de fóruns contínuos para comunicação e debate com a busca da 

harmonização e da valorização dos diferentes atores para o equilíbrio social. As 

contribuições tiveram a abordagem de facilitar a entrada no mercado do trabalho com 

o primeiro emprego e o estágio, além dos pilares transversais de democracia, 

efetividade, transparência, governança e gestão. Durante todo o trabalho, a 

preocupação e vínculo com o aspecto da humanização, da valorização da força de 

trabalho e preocupação para atender a sociedade. Especificamente relacionado a OAB 

informou que os dirigentes são voluntários e a OAB vive em função da sua arrecadação. 

Finalizou agradecendo os voluntários Dr. Abner e Dra. Carolina que muito se dedicaram 

aos trabalhos. Finalizado o pronunciamento, o Dr. Ferrari retirou junto ao Coordenador 

Técnico o processo administrativo instrumentado com as contribuições e entregou 

diretamente ao Prefeito, realizando registros fotográficos para vitalizar o momento. Em 

seguida o Secretário executivo anunciou a fase de considerações sobre os 

pronunciamentos das entidades, o presidente do Conselho, Prefeito Guti iniciou fazendo 

agradecimentos ao grupo de energia fotovoltaica e fez a sugestão de colocar em 

próprios públicos, colocando os mesmos à disposição dos trabalhos. Agradeceu ao 

pronunciamento do Aarão Ruben de Oliveira e que a finalização do rodizio de água vai 

melhorar a qualidade de vida das pessoas e comentou que o Plano de mobilidade foi 

amplamente discutido, mas, que melhorias são sempre interessantes. Em relação ao 

documento recebido do Sr. Lapetina, prometeu que iria fazer a análise e colocar nas 

mãos dos técnicos para receber as contribuições. Referindo-se a Lei de inovação 

comentou que iria encaminhar para análise e verificar as propostas de melhorias 

conjuntamente com os técnicos, agradecendo o esforço do grupo de trabalho. E 

lembrou que a empresa Açotubo pode contribui no projeto: Adote uma escola. 

Comentou que estava com o tempo reduzido e precisaria sair para importante encontro. 

O Secretário Executivo abriu a reunião para pronunciamento das entidades, sendo o 

primeiro inscrito o Sr. Reginaldo Sena. Ele parabenizou o legislativo pela lei que permite 

a guarda civil fiscalizar os espaços de comércio da cidade. Como segundo ponto do 

discurso comentou que qualquer ideia de retirar produtos é danoso para sociedade e 

seu equilíbrio econômico. Defende a ideia que a logística reversa deve ser incentivada 

em defesa dos empregos, e geração de renda e que o caminho é a preservação com 

educação ambiental da população.  Finalizada esta etapa, foi solicitado ao Coordenador 
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Técnico que demonstrasse a apresentação da reunião, ele iniciou apresentando os 

eventos que ocorreram no Conselho, iniciando com a participação de Guarulhos na Rede 

latino-americana de promoção de saúde que resultou na integração do tema a Câmara 

técnica da saúde e estudo de viabilidade para participação no ano de 2020. A Câmara 

técnica da cultura organizou a visita ao Espaço Haroldo Santos que resultou no 

planejamento já apresentado neste relatório pelo Coordenador Valdir Pinto. O grupo 

técnico da segurança alimentar participou do fórum do Conselho de Alimentação 

Escolar, resultando no estudo do cardápio escolar e na proposição de melhorias pelo Sr. 

Luis Roberto Mesquita. A mesa redonda sobre energia sustentável originou a câmara 

técnica de energias sustentáveis, coordenada pelo Empresário Paulo Cesso. Foram 

relatados os avanços na câmara técnica do comércio local, a qual terá uma importante 

reunião em nível estadual no dia 24/10 na Associação Comercial de São Paulo. 

Relacionado ao Código de postura, foi informado que resposta dos organismos da 

Prefeitura informaram que já existem procedimentos, sendo necessário somente que 

os mesmos sejam efetivamente realizados. Considerando os desafios foi apresentado o 

relatório técnico realizado pelo Sest Senat e CODEMGRU com proposta efetiva para 

qualificação dos motoristas, o mesmo foi encaminhado ao Secretário de Governo e será 

também instrumentado um processo administrativo. Dando sequência foi relatado as 

tratativas para desenvolvimento de um curso específico no SENAI, tendo como objeto a 

qualificação de profissionais da cadeia produtiva de reciclagem e formação de uma nova 

cooperativa para reciclagem. Os próximos eventos do Conselho serão: Clube do livro – 

01/11/2019 – CIEE, com o livro: o Mercador de Veneza; palestra sobre o fundo verde de 

financiamento no dia 29/10/2019, no Adamastor; e no dia 08/11/2019 – 18h30 a             

palestra: Legado Educacional – Alexandre Zeitune no Adamastor. O Secretário Executivo 

solicitou que o Coordenador técnico apresentasse rapidamente os demais conteúdos. 

Por fim, convidou a todos para uma foto e anunciou que a próxima reunião do Conselho 

de Desenvolvimento ocorrerá no dia 19 de novembro, as 07h30 no Câmara Municipal 

e que as entidades que ainda não se manifestaram poderão submeter a inscrição a 

Coordenação do Conselho.  
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