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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 16 de abril do ano de dois mil e dezenove, ocorreu no período da manhã, no Paço 

Municipal, sede do Governo da Prefeitura Municipal de Guarulhos a terceira reunião do 

Conselho de Desenvolvimento Municipal com a seguinte ordem do dia: 1. INFORMAÇÕES 

GERAIS/PROJETO/AÇÕES; Praça IV Centenário – Evento da Saúde, pedidos de novas entidades 

para integrar Conselho, Reuniões/grupos técnicos/encaminhamentos, Eventos no mês; 

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES: Demandas das Entidades,  Apresentação das demandas 

das entidades – 05 minutos por entidade para considerações, 10 entidades; ARTICULAÇÕES E 

TRATAMENTO DAS NOVAS DEMANDAS; DIPLOMAÇÃO DAS NOVAS ENTIDADES. A mesa foi 

composta pelos senhores: Alexandre Turri Zeitune, Vice-Prefeito e Secretário Executivo do 

Conselho e Gustavo Henric Costa – Prefeito e Presidente do Conselho de Desenvolvimento. Após 

a composição começou o processo de diplomação, sendo diplomada as seguintes entidades: 

Universidade São Judas Tadeu – Dênis Rodrigo Garcês Lopes; APM – Associação Paulista de 

Medicina – Fabiana Santos Fonseca; Universidade Brasil – Fabiano de Araújo Cravo Roxo; 

Guarupass – Marcio Roberto Pacheco; PROGRUAGU – Francisco José Carone da Silva; SINDASP 

– Marcos Antônio de Assis Farneze; Centro Integração Escola Empresa – Vagner Riqueira de 

Freitas. Após o ato o mestre de Cerimônia passou a palavra ao Vice-Prefeito Alexandre Zeitune 

que inicialmente saudou a todos os presentes e iniciou a apresentação com auxílio de recurso 

multimidia. Inicialmente agradeceu a presença de todos e mostrou alegria com a importância 

que o Conselho de Desenvolvimento está tomando na cidade, citando as inúmeras entidades 

que o procuram para participar do Conselho e expor demandas. Orientou que nesta primeira 

fala daria ênfase nos eventos que ocorreram neste mês, destacando a Câmara técnica que surgiu 

com base e motivada pela palestra de Georreferenciamento, ministrada pelo pesquisador 

português Rui Siqueira, ocorrido no dia 10 de abril do ano corrente. Em seguida, a visita técnica 

a Universidade Nove de Julho no dia 09 de abril de 2019, com participação ativa dos conselheiros 
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e agradeceu a receptividade por meio da Conselheira Viviane. Falou da importante visita técnica 

a empresa MH equipamentos, a qual se dispôs a estudar a doação de uma máquina para 

compostagem na Praça IV Centenário, ressaltou a importância da plataforma colaborativa e da 

retomada a um dos princípios do programa de Governo. Seguiu-se então a palavra do Prefeito 

e Presidente do Conselho, ele pediu licença aos conselheiros para dar uma informação de 

importância geral referente a operação tapa valas que surgiu após o mapeamento de cerca de 

14 mil buracos no Município e que será desenvolvido por meio de parceria entre a Prefeitura 

Municipal, a Sabesp e a Proguaru. O Prefeito mostrou o cronograma de ação, com previsão de 

acabar com os problemas em 100 dias, solicitou ajuda de um funcionário e disponibilizou 

comunicação visual para todos os conselheiros. Em seguida o Secretário Executivo, solicito ao 

Coordenador Devanildo Damião que fosse organizada a atividade de exposição das demandas 

das entidades. Informou-se do tempo de 05 minutos para exposição de cada entidade e que 

deveriam seguir a ordem projetada no recurso multimídia. A primeira entidade a utilizar a 

palavra foi a ASEC – ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS DE CUMBICA – representada pelo 

Presidente Júnior Araújo. Inicialmente, destacou que está sendo atendido de forma satisfatória 

pelo Executivo, que mantém contatos direto com os Secretários e que os ofícios da entidade são 

atendidos. Prosseguiu dizendo que é necessário melhorar a representatividade do setor 

produtivo no Legislativo para defender as bandeiras deste setor, inclusive, no momento, não 

existe nenhum vereador defendendo a visão dos empresários. Terminou ressaltando o 

problema da Avenida Santos Dumont que ainda persiste na região de Cumbica e que não existe 

um cronograma em relação ao término das obras, sendo necessária uma solução para o 

problema. O Presidente do Conselho pediu a palavra para sanar uma dúvida relacionado a falta 

de atendimento se seria do legislativo ou envolveria o executivo também. O Sr. Junior Araújo 

enfatizou que estava se referindo ao legislativo. Dando prosseguimento, o Engenheiro 

Mecânico Gilmar Vigiodri Godoy Presidente da ASSEAG - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, 

ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE GUARULHOS iniciou a sua apresentação, primeiro 

agradecendo a oportunidade e destacando o bom relacionamento com as entidades. Destacou 

que a entidade tem importante papel na cidade podendo oferecer conhecimentos e serviços de 

qualidade, destacando os cursos que são desenvolvidos e o informativo com informações 

diferenciadas sobre a entidade, sendo que disponibilizou os mesmos na entrada do auditório. A 

entidade oferece palestras técnicas gratuitas, possibilitando assim o aperfeiçoamento e 

atualização profissional, além de cursos técnicos ministrados por profissionais renomados e 

reconhecidos pelo CREA e certificados. Informou a importância do papel da entidade no auxílio 

e de disciplina com atuação em várias vertentes. Ressaltou a participação na Câmara técnica do 

Conselho para discussão de taxas e compromissos do empresariado. O Sr. Flavio Naressi 
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representando o CREA GUARULHOS, (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) 

destacou que existem sinergias de ações com a ASSEAG sendo que inclusive, dividem o mesmo 

espaço físico. Esclareceu que o CREA é responsável pela fiscalização de atividades profissionais 

nas áreas da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, além das atividades 

dos Tecnólogos e Técnicos Agrícolas. Informou que as demandas e propostas estão bem 

alinhadas com a atual gestão do poder público municipal, inclusive, existindo reuniões com o 

executivo. Apresentou vários aspectos passíveis de atuação do engenheiro Ano CREA e a 

participação para melhorias do município. Sublinhou a postura orientativa e não punitiva da 

entidade. Com destaque apresentou a força tarefa do CREA com 40 profissionais que ocorrerá 

no mês de maio de 2019, com uma unidade de gestão de inspetoria – UGI com objetivo de 

organizar uma fiscalização concentrada nas atividades de engenharia ligadas a 

empreendimentos de grande porte, contribuindo para a construção de cadeia de 

responsabilidades técnicas, focados nos segmentos de obras de arte, obras de grande porte 

(mercado, prédios), hospitais, empresas de manutenção de rede elétrica, indústrias, barragens 

para abastecimento de água. A UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, teve como representante o 

Professor e Diretor:  Dênis Rodrigo Garcês Lopes, o qual inicialmente agradeceu a acolhida na 

cidade, informou que a entidade iniciou as atividades no Campus Guarulhos em fevereiro e 

pretende aumentar a oferta de cursos na cidade. Destacou aos conselheiros que vai começar a 

fazer os convites de eventos via mecanismos de comunicação do grupo. Ponderou sobre a área 

de atuação da entidade em ciências do envelhecimento, em programas de mestrado e 

doutorado, no dia 22 de abril ocorrerá uma palestra para explicar o curso. e o convite para 

participar do importante conselho de desenvolvimento, destacou as linhas de atuação da 

Universidade na cidade e convidou a todos para conhecer o Campus Guarulhos, informou que 

brevemente, ainda faltando confirmar a data será feita a inauguração do Campus de Guarulhos 

em maio com atividade solene. O Sr. Marcio Pacheco representando a GUARUPASS agradeceu 

o convite para participar do Conselho, falou que a entidade já está a 25 anos atuando na cidade 

e reafirmou a importância do programa de tapa valas, apresentado pelo Prefeito, pontuando os 

impactos negativos que as condições adversas do viário acarretam dificuldades para o 

transporte coletivo de passageiros. Citou estatísticas referente a velocidade média dos coletivos 

na cidade de 8 km/hora e que tem o objetivo de elevar a velocidade, no mínimo ao dobro para 

o melhor atendimento à população, a qual está inferior aos objetivos traçados no planejamento. 

Ressaltou que estão sendo feitos investimentos para melhoria das condições e sensação de 

qualidade no transporte coletivo e colocou-se à disposição do Governo para programas que 

melhorem a infraestrutura da cidade. Pediu licença para fala dos programas sociais da entidade 

e destacou o programa desenvolvido para que as crianças conheçam as garagens das empresas 
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de transporte coletivo da cidade, programa que está sendo disponibilizado de forma gratuita.  A 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA – APM GUARULHOS, por meio da Presidente Fabiana 

Santos Fonseca confessou que ao receber o convite para participar do Conselho não tinha a real 

dimensão do impacto da saúde no desenvolvimento econômico. Todavia, as demandas já 

mostram que fez a opção correta. Disse que já se colocou a disposição do professor Sandro das 

Faculdades Anhanguera e do estudo da Fapesp e Einstein para o estudo relacionado aos idosos, 

sendo que já colocou à disposição o grupo do YMCA para participar da pesquisa com marcadores 

genéticos, citou o conselheiro Aarão Ruben de Oliveira, Presidente da ACM. Também falou do 

projeto de hortas comunitárias nos Pimentas e do processo de exames em idosos na região. 

Neste momento mostrou preocupação em levantar demandas nestas regiões e depois o receio 

de que elas não possam ser atendidas gerando frustrações nas pessoas. O prefeito fez uma 

intervenção dizendo que existem atendidos do CEMEG descentralizados que podem ajudar 

nestes atendimentos.  A Dra. Fabiana pontuou que a Associação Paulista de Medicina estará 

participará ativamente do Conselho para discutir e encontrar soluções para a cidade. O Sr. 

Maurício Colin, Diretor Titular representando o CIESP GUARULHOS - Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo, inicialmente ponderou a necessidade de maior apoio a Indústria na cidade, 

sobretudo, do Poder Legislativo, concordando com o pronunciamento do Sr. Junior Araújo da 

ASEC. Destacou que é preciso melhorar a Logística, aumentando a mobilidade e proposta um 

programa de trânsito. Outro ponto destacado foi referente ao Parque Tecnológico, no qual vai 

tomar a iniciativa de consultar as grandes empresas em relação as demandas relacionadas ao 

projeto, ressaltou que é preciso pensar o Parque Tecnológico como um atrator para a indústria 

e colocar indústrias no Parque Tecnológico e citou o exemplo da Toyota em Sorocaba. Outro 

aspecto foi relacionado a viabilidade de se ter uma empresa automobilística na cidade, dado 

que ela proporciona ganhos a toda cadeia produtiva e traz desenvolvimento. Ponderou que as 

Universidades devem fazer mais divulgação das bolsas e oportunidades. Por fim, falou do 

Programa JEPP- Jovem Empreendedor Primeiros Passos, solução educacional criada para 

proporcionar o debate, o estudo e a prática do empreendedorismo para crianças, disse que no 

início do Governo tentou sem sucesso implementá-lo via Secretaria de Educação e que o Sebrae 

pode ser parceiro, sendo necessário, por parte da administração direta, a oferta de espaços. 

Adicionalmente, solicitou um tempo adicional para dar uma informação relevante relacionada 

ao aspecto federal, no qual participou na FIESP de reunião no dia anterior com o Presidente da 

Câmara Rodrigo Maia e estimou que em agosto deve ser aprovada a reforma da Previdência. A 

UNIVERSIDADE GUARULHOS teve o Sr. Luís Fernando como representante, enfatizando 

inicialmente as mudanças que ocorreram na instituição e que a Universidade tem intenção de 

continuar auxiliando a cidade. Informou da visita que fez a Incubadora Tecnológica Agende 
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Guarulhos, elogiando a mesma e dizendo estudar possibilidades de colaboração. Ressaltou a 

reunião que teve no Conselho no qual disponibilizou alguns projetos como o relacionado ao 

estudo viário no entorno da Praça IV Centenário. Apresentou a ideia que quer levar adiante o 

programa de internos nos programas educacionais do Município, possibilitando melhorias na 

qualidade de ensino, por meio da atuação dos alunos. O Sr. Ricardo Agostinho do INSTITUTO 

FEDERAL SÃO PAULO – IFSP, campus Guarulhos, iniciou a apresentação apresentando as 

oportunidades oferecidas pela entidade, inclusive relacionadas aos cursos gratuitos de 

engenharia, citou que infelizmente a maior procura não é de Guarulhos, mas, sim da cidade de 

São Paulo. Destacou que o instituto precisa de apoio das entidades e do Governo Municipal para 

fortalecer as demandas que são importantes para todas a sociedade do Município. Destacou 

inclusive, a importância de apoio por meio de emendas parlamentares de deputados, as quais 

podem contribuir com melhorias na entidade. Também apresentou a intenção de parcerias com 

o programa PROEJA (programa jovens e adultos). O Sr. Ricardo Rodrigues da ASSOCIAÇÃO DE 

CABOS E SOLDADOS, iniciou a apresentação, agradecendo a todos e em especial ao Sr. 

Alexandre Zeitune pelo apoio a entidade, passando a divulgar o número de associados e 

trabalhos desenvolvidos. Informou que a associação é uma entidade com o objetivo de apoiar a 

figura dos soldados, contando com uma infraestrutura para essa finalidade. Apresentou a 

proposta de implantação de operação delegada no Município de Guarulhos, destacando a 

importância desta modalidade e do policiamento feito pelos policiais na modalidade “a pé”, fato 

que permite maior aproximação com o cidadão e maior visão de presença policial. Disse que no 

futuro existe espaço para estudo de uma modelagem para operações no âmbito municipal. Disse 

que está discutindo do estudo com o Conselho de desenvolvimento e tem boas expectativas em 

relação ao projeto. Encerrada a fase de pronunciamentos das entidades, o Presidente do 

Conselho, solicitou a palavra para respondeu algumas demandas que fez registro. Em relação a 

demanda da ASEC de falta de um interlocutor do Legislativo, o Prefeito se colocou a disposição 

para intermediar este processo, identificando e orientando um vereador para este 

acompanhamento. Também, continuou falando de Cumbica, dizendo que tem acompanhando 

as obras na Santos Dumont e que a obra do viaduto sobre a Via Dutra já foi aprovada na CCR e 

agora está na ANTT e acontecerá até o final do ano. Destacou que a liberação do dinheiro pela 

Caixa Econômica Federal é complexa e dificulta a precisão de um cronograma correto, mas já 

teve contato com a caixa e efetuou uma nova programação. Em relação as observações da 

ASSEAG e CREA afirmou que as respostas das entidades já foram emitidas. O prefeito no que 

tange as Universidades disse que ficou muito feliz com o aumento do número de entidades do 

ensino superior em Guarulhos, disse desconhecer os motivos que não permitiam que novas 

entidades se estabelecessem no Munícipio antes da sua eleição, mas, que fica muito feliz com o 
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aumento de entidades na cidade, a qual oferece oportunidades para qualificar a mão de obra e 

a importância de que as vagas de empregos especializadas sejam preenchidas por moradores 

de Guarulhos. Lançou uma provocação para que as entidades lancem programas para capacitar 

os servidores e familiares em condições especiais. Destacou que irá apoiar os pleitos do Instituto 

Federal. Respondendo as questões das demandas da saúde externadas pela representante da 

APM, observou que tem a expectativa de conseguir recursos federais para lançar o programa 

das carretas da saúde. Em relação ao CIESP, disse que concorda com a opinião de que é 

necessário desenvolver um modelo para o Parque Tecnológico e o mais importante é que ele se 

inicie. Também disse concordar que seria importante atrair uma montadora para a cidade, mas, 

que existem dificuldades, pois elas demandam áreas de grandes dimensões, citou ainda, o 

exemplo de uma montadora de carros elétricos que prospectou a cidade, mas não encontrou 

local para desenvolver a planta. Em relação a mobilidade informou que está em andamento um 

plano de mobilidade para a cidade, capitaneado pelo PONTES. Aproveitou e comentou sobre o 

comércio no Centro, fruto de demandas de entidades na reunião anterior, no qual ressaltou que 

existe a discussão de uma área com restrições ao transporte de veículos no Centro para o 

desenvolvimento de uma área de comércio. Em relação a demanda da operação delegada com 

policiais militares para auxiliar o policiamento disse que concorda com a importância e 

viabilidade, sendo que já estava previsto no programa de governo, todavia, disse que as 

demandas do Município são grandes e que no momento não existem condições para novos 

investimentos. Disse que vai abrir novo concurso para 50 soldados da GCM.  Acredita que a 

solução poderia ser a criação de um fundo em conjunto com as empresas, mas, que deveria ter 

uma formação jurídica para balizar qualquer iniciativa. Solicitou que o Secretário Executivo 

Alexandre Zeitune faça o estudo para analisar a viabilidade da criação de um fundo com esta 

finalidade. O Secretário Executivo Mostrou concordância e o Presidente do Conselho informou 

que infelizmente precisaria sair, por estar atrasado para um compromisso relacionado a 

entregas de uniformes numa escola municipal. Reiterou os agradecimentos e destacou que o 

Secretário Executivo continuaria a discutir as demandas da reunião. O Secretário Executivo 

assumiu a Presidência dos trabalhos e orientou que o tempo de reunião havia excedido o 

programado e que iria trabalhar com bastante objetividade. Convidou o Coordenador Técnico 

do Conselho de Desenvolvimento: Dr. Devanildo Damião para auxiliar na mesa dos trabalhos. 

Informou que o Conselho trabalha em sintonia com o Legislativo, sendo que o Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores: Vereador Jesus está constantemente em contato e apoia as 

iniciativas. Solicitou a projeção da apresentação e informou que devido a demanda no grupo de 

comunicação do Conselho de uma visita técnica ao Parque Tecnológico de Sorocaba, solicitou 

ao coordenador que trabalhasse com uma agenda junto a Presidência do Parque Tecnológico. 
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Em seguida, pela ordem da pauta, invocou a decisão sobre a admissão de novos associados: 

Cooperativa de crédito, representada pelo Diretor Luciano Guerra e o Sindicato de plásticos, 

pelo Sr. José Lapetina e representado na reunião pelo Sr. Reginaldo Sena. Foi informado que a 

coordenação técnica orientou a decisão em plenário de forma positiva, cabendo aos 

conselheiros definir sobre a permissão ou não da participação. Todos os Conselheiros acenaram 

de forma positiva a entrada das entidades e assim ficou definida a entrada de duas novas 

entidades: Sicredi Guarulhos e Sindicato das Indústrias plásticas de Guarulhos. O Secretário 

Executivo solicitou que as entidades UNINOVE e FATEC se manifestassem ou adiassem para a 

próxima reunião a sua mensagem. A Sra. Viviane Delgado da Uninove informou que estava 

colocando a informação no meio eletrônico do Conselho, não sendo necessário a manifestação 

oral. A Sra Mariluci da Fatec disse que gostaria de falar na próxima reunião. Pediram a palavra 

ao Secretário Executivo os Conselheiros:  Reginaldo Sena do Sincomércio e Martinho Risso, da 

SDECETI. O Conselheiro Reginaldo Sena manifestou preocupação com a ideia de proibição aos 

veículos no entorno das ruas no centro, acredita que a proposta e preocupação em revigorar o 

centro é positiva, mas, que a proibição pode ter efeitos adversos.  Também destacou que o 

sindicato de plásticos pretende debater temas como o da mobilidade e reciclagem. O Sr. 

Martinho Risso, a convite, subiu ao plenário e disse que a ideia da visita ao parque tecnológico 

surgiu após presenciar uma reportagem que destacou o aumento do número de empregos 

qualificados em Sorocaba, algo próximo a 60 mil empregos. Reforçou a ideia de que o Parque 

tecnológico precisa se iniciado, sendo necessário observar as experiências de sucesso, 

sobretudo, em locais similares. Alertou, referenciando o Sr. Aarão Ruben de Oliveira da Agende, 

que participou das negociações da área, das condições de negociações da área do Parque 

tecnológico que envolvem parte em dação de pagamentos e, destaque: parte em doação com 

o compromisso de estruturação do Parque Tecnológico. Fez referência aos trabalhos técnicos 

desenvolvidos pelo Dr. Devanildo Damião no Parque Tecnológico de Sorocaba e agradeceu o 

agendamento preliminar da visita para o dia 23 de abril com o Presidente do Parque Tecnológico 

de Sorocaba Roberto Freitas. O Secretário Executivo então, solicitou manifestação da plenária 

sobre a concordância em agendar visita para o Parque Tecnológico. Vários conselheiros se 

manifestaram de forma positiva. O Secretário Executivo então, determinou que o Coordenador 

Técnico procedesse a organização da visita. Por fim o Secretário Executivo fez menção aos 

trabalhos do Conselheiro Toninho Messias e agendou para a próxima reunião espaço para que 

ele se manifeste relacionado ao projeto do cartão especial e a indicação de novas entidades. Por 

fim, anunciou que a próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento ocorrera no dia 21 de 

maio, as 07h30 no Paço Municipal e que as entidades que ainda não se manifestaram poderão 

submeter a inscrição a Coordenação do Conselho.  
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Devanildo Damião 

Coordenador Técnico 

Alexandre T. Zeitune 

Secretário Executivo 

Gustavo H. Costa 

Presidente do Conselho 


