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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 17 de setembro 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 oitava 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, diplomação de entidades que ofertaram apoio técnico ao Conselho, 

demandas e pronunciamentos das entidades (10), Informações Gerais/Projeto/ações; 

andamento das câmaras técnicas; Análise de novas entidades para compor o conselho; 

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 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 e iniciou a 

diplomação das seguintes entidades para apoio técnico: Forseti, tecnologia em 

licitações, Midiakitcom e Sebrae-SP ER de Guarulhos. As entidades se dirigiram para a 

frente da mesa de trabalhos e receberam os certificados da mão do vice-prefeito 

Alexandre Zeitune. Terminado essa fase, foi aberta a fase de pronunciamento das 

entidades, a ordem dos pronunciamentos foi projetada pelo coordenador técnico 

Devanildo Damião, sendo inicialmente chamada para fala o Sr. Carlos Alberto Abrantes, 

Diretor das Unidades da Anhanguera em Guarulhos. Inicialmente, observou elogios ao 

Prefeito pela condução democrática da proposta do Conselho e solicitou autorização 

dos conselheiros presentes para apresentação de uma proposta com o objetivo de criar 

uma Câmara Técnica para discutir o financiamento estudantil municipal em nível 

superior, expondo o histórico de outras cidades, citando Bauru, com o professor 

Antônio Carbonari Netto. O Secretário executivo propôs a criação de uma Câmara 

técnica específica para tratar do tema e submeteu a proposta ao colegiado que não se 
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opôs e ficou acordado que será criada no Conselho a Câmara Técnica de Ensino Superior, 

estudando inicialmente o financiamento estudantil em nível municipal. Dando 

seguimento, foi anunciada a Dra. Carolina Carvalho Lemos, Diretora da OAB e que 

estava representando a Câmara técnica das Contribuições da Lei de Inovação. Destacou 

que a câmara técnica surgiu a partir de uma demanda da Agência de Desenvolvimento 

e Inovação que estruturou documento técnico referente as inconsistências na lei. O 

discurso abordou o olhar benéfico da OAB sobre as questões sociais de forma geral, 

citou especificamente a questão do programa da OAB nas escolas públicas com grande 

sucesso e que este olhar esteve presente na análise da lei da inovação, sobretudo os 

aspectos relacionados ao emprego e capacitação. Destacou que a análise da lei 

considerou os pilares da governança e gestão, da democratização, da transparência, 

eficiência. considerando as inovações tecnológicas na sociedade e no próprio governo, 

mas também pensar em privacidade, proteção de dados pessoais e segurança 

cibernética para proteger o cidadão e apoiar instituições públicas/ privadas nos 

requisitos dessas novas regulamentações. O Secretário Executivo solicitou a palavra e 

informou que a Câmara Técnica trabalhou ativamente e espera que na próxima reunião 

possa entregar as contribuições para o executivo municipal. Dando sequência foi 

chamado para pronunciamento o Sr. Valdir Pinto do Rotary de Guarulhos, o mesmo 

informou que a sua manifestação teria como objetivo evidenciar a demanda da família 

do artista plástico falecido há 02 anos - Haroldo Santos, o qual tem uma das suas obras 

exposta na câmara Municipal, o artista tinha como uma das suas características pintar 

pessoas. Hoje, a família encontra-se em dificuldade, inclusive para manutenção das 

obras e do espaço. Sendo necessária medidas para desenvolver projetos que permita a 

manutenção no espaço e evitar a saída do espaço. Uma das opções colocadas pelo 

conselheiro seria a criação de um Centro Cultural para expor as obras e buscar a 

sustentabilidade do projeto. O Secretário Executivo imediatamente, solicitou a palavra 

e perguntou ao Coordenador Técnico se poderia ser instituída uma Câmara Técnica da 

Cultura, o Sr. Devanildo Damião indicou que não haveria óbices a ideia, dado que é um 

projeto com objetivo específico para o desenvolvimento de um atelier. Prosseguindo o 

Sr. Alexandre Zeitune argumentou que o espaço poderia receber contribuições de 

outros artistas do Município como artistas de outras universidades. Então, foram 

consultados os conselheiros que concordaram com a instalação da Câmara técnica, 

ficando o Sr. Valdir Pinto responsável pela coordenação. Manifestaram-se com a 

intenção de participar do grupo a AAPAH, Associação do Patrimônio Histórico, a ASSEAG, 

a artista plástica Vânia e o Centro Universitário ENIAC. Rito sumário, foi convocado a 

falar o representante da Câmara Técnica da Saúde, Paulo Pardi, o qual solicitou que o 

Dr. Sérgio Mendonça da Anhanguera fizesse o pronunciamento. Inicialmente, fez 

agradecimentos a todos os presentes e ressaltou o sucesso do evento ocorrido no dia 

10 de setembro sobre o programa e pesquisas de valorização dos idosos. Destacou a 

importância da Câmara técnica, a qual permite que a sociedade participe do cotidiano 

da cidade e interfira de forma positiva nas ações com opiniões e sugestões. Prosseguiu 
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relatando a participação no Comitê de Arboviroses elogiando a organização dos 

profissionais que organizam e participam deste colegiado. Em seguida, fez um alerta 

sobre a Dengue, alertando que em 2020 é esperado um novo tipo de mosquito, 

agravando a situação, sendo que existe a expectativa de 15000 casos em 2020, voltando 

ao cenário de 2005. Dentre os problemas destacados estão a ausência de vacinas e que 

a sensibilização população não está sendo efetiva, necessitando de novas estratégias 

para enfrentar o desafio. A base para a nova abordagem é de envolver adolescentes e 

adultos, impregnando na sociedade a visão da larva em associação com o mosquito, 

representando um monstro alienígena. O objetivo é trata-lo como alienígena, com visão 

de ojeriza e antipatia. A ideia envolve o desenvolvimento de aplicativos de 

monitoramento para combater com aplicativo as larvas, em fases distintas e de maneira 

lúdica, semelhantes aos aplicativos do Pokémon, o qual fez grande sucesso com a 

juventude. O aplicativo utilizará a tecnologia da realidade aumentada e permitirá 

melhorar o sistema de monitoramento e ser mais efetivo, em princípio utilizando os 

alunos das escolas em princípio: envolvimento escolas de escolas/ Secretaria de 

educação. O Presidente do Conselho, Prefeito Guti iniciou comentando o problema 

referente a coleta de lixo da cidade, com a greve que causou graves dificuldades para a 

cidade. Prosseguiu ressaltando a importância do Conselho e o apoio da sociedade civil 

organizada, presente nas reuniões e apontando soluções para a cidade. Especificamente 

sobre o projeto, destacou que recentemente num evento no Centro Educacional 

Adamastor conversou com alguns jovens de escolas de desenvolvimento de softwares 

que comentaram sobre a possibilidade de desenvolver softwares para problemas da 

cidade. Também, destacou que parcerias podem ser efetivadas, citando o exemplo da 

parceria com a EDP Bandeirantes no combate a Dengue, parceria que se iniciou no 

Conselho de Desenvolvimento. O Coordenador Técnico anunciou a próxima entidade e 

se apresentar, sendo solicitada a presença do Sr. Lourival Honorato, da Câmara Técnica 

Praça IV Centenário, o mesmo iniciou a apresentação comentando sobre as atividades 

em Guarulhos com envolvimento em turismo, sendo que nas viagens internacionais 

reparava nos projetos de sucesso no mundo e ficava ansioso com a visão do mundo para 

trazer para Guarulhos. Relatou que esteve recentemente envolvido com pessoal da 

comunidade Santa Francisca, a qual relatou que com a saída da Guarda Civil 

Metropolitana da Praça IV Centenário, ocorreu invasão dos moradores de rua, existe 

receio que com os moradores de rua cheguem os traficantes e toda criminalidade, sendo 

sistêmica a falta de segurança. Emocionado, descreveu que para que a praça seja 

novamente reconhecida pela música de Adoniram Barbosa: Trem das onze é necessário 

trabalhar muito. Informou que a praça é de propriedade do Estado e foi cedida ao 

município para centro tornar-se um Centro de atrações turísticas. Atualmente, o 

entorno da Praça é motivo de preocupação com os turistas, sendo que os mesmos levam 

a pior imagem possível da cidade, e a população receia que será um novo ponto de 

consumo de drogas (nova cracolandia). Finalizou ressaltando a importância da AAPAH 

para condução e Gestão da Praça e ficou satisfeito com o projeto que a UNG ofertou, 
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possibilitando atividades de artesanatos, atividades físicas e ponto de reciclagem.  

Referente a locomotiva destacou a necessidade de reformar a máquina com a ajuda da 

iniciativa privada. O Presidente do Conselho solicitou a palavra e destacou que já 

solicitou efetivo para segurança da Praça IV Centenário e que a Assistência Social já fez 

abordagem com os moradores de rua abrigados no local. A próxima entidade a se 

pronunciar foi a Sabesp, representada pelo Sr. Valdemir Viana Freitas. Inicialmente, 

fez agradecimento aos 400 funcionários que permaneceram na entidade, frisou que o 

negócio da empresa é contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Destacou que o 

Município de Guarulhos representa o 4º maior do total de 362 municípios atendidos. 

Fez comentários que a empresa possui presença nas bolsas de valores do Estado de São 

Paulo e na Bolsa americana. A empresa conta com tarifas sociais, atendendo a 

população menos favorecida e tem como objetivo acabar com rodízio até o final do ano, 

e já atende um milhão de pessoas no município com a integração área metropolitana. A 

empresa já atingiu a meta de 60.000 vazamentos consertados e o tempo de nova ligação 

vaia entre 07 a 10 dias. Confirmou a informação da importância de tratar as reclamações 

diretamente com a empresa, a qual possui diversos canais para atendimento da 

população, inclusive com aplicativos. Por fim, disse que ainda o tratamento de esgoto é 

de responsabilidade com a Prefeitura. O Secretário Executivo aproveitou para fazer um 

breve resumo das participações das entidades, iniciando com a Anhanguera que 

destacou a ideia de um financiamento estudantil Municipal, a Dra. Carolina da OAB, 

falou sobre Lei de Inovação, com melhorias, as quais podem no futuro se conectar com 

a ideia de financiamento. O pronunciamento do Valdir Pinto dos Rotarianos que 

abordou a importância de preservação da memória do artista Haroldo Santos, com a 

formação de uma Câmara Técnica Cultural, junto com a AAPAH, UNIFESP, ASSEAG e 

ENIAC, a apresentação do Dr. Sergio Mendonça da Anhanguera que destacou a 

importância de realização de “gameificação” para tratar o problema da Dengue. O 

Coordenador Técnico solicitou a palavra para agradecer parceiros na realização do 

evento de valorização dos idosos, citando a Anhanguera pela organização e dedicação 

ao evento, a APM – Associação Paulista de Médicos na figura da Presidente Fabiana 

Santos, destacando que sempre mantém contato com a mesma e com a ACM – 

Associação Cristã de Moços nas figuras do Presidente Aarão Ruben de Oliveira e do 

Executivo, carinhosamente conhecido por Dinho. O Secretário Executivo solicitou que o 

Sr. Ricardo Fernandes da Associação de Cabos e soldados fizesse o pronunciamento. 

Relatou o orgulho de participar do Conselho de Desenvolvimento e justificou que o 

andamento da Câmara Técnica referente a operação delegada e horas extras para a 

GCM somente será possível após a conclusão do processo de ascensão dos policiais. A 

GCM conta com 700 homens que desenvolvem excelente trabalho para o Município. 

Destacou que é importante qualificar os policiais para que os mesmos possam ofertar 

um serviço de melhor qualidade para os munícipes. Solicitou que os representantes das 

entidades de ensino superior ofereçam descontos para os cabos e soldados, ajudando 

na formação destes profissionais. O Prefeito destacou que o Município ainda apresenta 
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dificuldades financeiras e não consegue financiar a operação delegada, mas que existem 

entidades como o Sincomércio e a Associação Comercial ACE que se prontificaram a 

auxiliar, sendo importante buscar uma solução jurídica que permita viabilizar o modelo, 

sendo demandado ao Secretário Executivo uma solução. O Coordenador Técnico então, 

solicitou que o Sr. Marcos Farneze do SINDASP – Sindicato dos Despachantes 

Aduaneiros de São Paulo fizesse o pronunciamento. Após os agradecimentos, solicitou 

permissão para especificamente tratar de uma solicitação referente a empresa 

Concessionária, solicitando que as paradas defronte aos terminais TECA, nas quais os 

funcionários dos armazéns necessitam ter um grande deslocamento do ponto de parada 

até o local de trabalho. Solicitou a ampliação do atendimento das linhas internas de 

ônibus que operam entre os terminais 1, 2 e 3 do Aeroporto e estação Aeroporto da 

CPTM para o terminal de cargas. O próximo pronunciamento foi do Sr. Luís Fernando, 

responsável pelas relações institucionais da Universidade Guarulhos/Ser Educacional, 

comentou que o Sr. Lourival Honorato fez algumas observações similares aquilo que iria 

conversar, cujo principal tema é a Praça IV Centenário. Fez menção a presença dos 

diretores da AAPAH, senhores Emir e Cristiano e comentou que já apresentou o projeto 

arquitetônico para os mesmos em reunião no Hotel Bristol. Comentou que o projeto 

desenvolvido visa propiciar a inclusão e assistência social, com organização e 

possibilitando um espaço agradável e diferenciado na cidade. Ressaltou que durante 

visitas técnicas para o projeto presenciou ratos passeando pela locomotiva, além das 

pessoas privadas de condições mínimas de higiene. Neste momento adentrou a reunião 

o Secretário de Governo Edmilson Americano, o qual foi convidado pelo Presidente para 

dar uma palavra aos presentes. O mesmo agradeceu a oportunidade e disse que existia 

uma grande demanda de trabalho, agradeceu a presença de todos e comunicou que já 

existia uma agenda em atraso do Prefeito. Então, o Secretário Geral anuncio a Sr. Ursula 

Flora Carvalho do SEST SENAT para o pronunciamento. Inicialmente ela fez os 

agradecimentos pela oportunidade e disse que apesar de ser “estrangeira” em 

Guarulhos está sendo bem acolhida pela sociedade civil organizada. Comunicou que a 

entidade faz parte do sistema S, portando sem finalidades lucrativas, destacou que a 

entidade abriga 7.000 pessoas no território nacional, e desenvolve mais de 400 cursos 

presenciais e 200 de ensino a distância. Destacou que a entidade atua fortemente na 

preservação da saúde e qualidade de vida dos funcionários do transporte. Um dos 

projetos citados foi a qualificação dos cobradores para tornarem-se motoristas no 

futuro. Por fim, citou a frase de Michele Obama: “sucesso não é quanto dinheiro você 

ganha. Mas, a diferença que você faz na vida das pessoas”. O Presidente novamente 

solicitou a palavra para fazer ponderações sobre as demandas das entidades, 

primeiramente destacou a importância do SEST SENAI e o dos programas de 

capacitação, citando a necessidade de capacitar os motoristas de UBER. Em relação ao 

Luis Fernando da UNG, comentou que o esboço do projeto foi entregue pelo Sr. Lourival 

Honorato e que fica muito feliz com a mobilização para auxiliar na Praça IV Centenário. 

Relacionado a demanda do SINDASP aconselhou que se defina prioridades de horários 
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para qualificar a demanda, argumentou que fica mais viável para atender aos 

funcionários dos terminais, solicitando que demanda seja estruturada e a comunicação 

seja feita ou pelo Gabinete ou pelo Conselho de desenvolvimento. Foi anotado então, 

que os horários de maior impacto sejam explicitados na comunicação. Em relação a 

Associação de Cabos e Soldados, afirmou que o projeto é muito bom, todavia, devido 

aos problemas de fluxo financeiro tem dificuldade na implantação neste momento. 

Aproveitou e fez elogio ao grupo de ativistas da DOE SANGUE enaltecendo o trabalho 

dos mesmos e solicitando que o coordenador técnico Devanildo Damião abrisse um 

espaço para a fala da entidade na reunião. Aproveitou para deixar alguns recados 

importantes para os conselheiros, o primeiro referente a lei de zoneamento com 

previsão de publicação na sexta-feira 20/09/2019. Também destacou o programa de 

parcelamento incentivado da Prefeitura Municipal, o qual já pode ser realizado nas 

unidades do Fácil e que prevê valores diferenciados de acordo com a opção de 

pagamento com a redução de juros e multas, trazendo vantagens para o contribuinte 

que não conseguiu pagar todas as contas em dia. Aproveitou e agradeceu a presença da 

SABESP, dos senhores Samuel e Valdemir e destacou que no decorrer das próximas 

semanas teríamos informações importantes sobre o abastecimento de água e esgoto da 

cidade. Solicitou desculpas pela necessidade de ausenta-se e passou a presidência dos 

trabalhos para o Secretário Executivo Alexandre Zeitune. Imediatamente, informou que 

iria se iniciar a fase de deliberações: iniciando pela Fundação Jesus, José e Maria, 

representada na figura do voluntário da Diretoria, Luís Roberto Mesquita, foi solicitado 

que todos os presentes que concordassem com a indicação permanecessem imóveis, 

sendo acolhida a indicação para tornar a entidade como membro do Conselho. O 

representante foi chamado para uma breve saudação. Inicialmente agradeceu ao 

Conselho e disse que a entidade passa por um momento financeiro difícil, todavia, não 

existe preocupação na divulgação, considera que é um momento emergencial, dado que 

a entidade absorve demanda do Município e os valores de subvenção permanecessem 

desatualizados. São realizados cerca de 600 partos por mês, talvez, o local com maior 

número de partos no Estado. O Secretário Executivo então, solicitou que todos pensem 

em uma solução e ajudem a importante entidade. Em seguida o Secretário Executivo 

convocou que os conselheiros avaliassem a União Maçônica Guarulhense, após o 

questionamento do Secretário Executivo, todos permaneceram parados e a entidade foi 

considerada integrante do Conselho, o Sr. Carlos Maziero representante da entidade fez 

breve pronunciamento agradecendo a confiança de todos e dizendo que a missão da 

entidade é melhorar a sociedade, O Coordenador Técnico convocou então a deliberação 

sobre a integração do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI GUARULHOS, 

todos permaneceram imóveis respondendo o questionamento sobre a participação no 

Conselho. Sendo assim, o CRECI foi considerado membro integrante do Conselho e a Sra. 

Fabiana Correa de Lima convidada para um breve depoimento. Ela agradeceu a 

admissão e disse que o CRECI Guarulhos não limita a sua atuação a corretagem de 

imóveis, tratando também de capacitação, ou seja, não é somente um órgão 
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fiscalizador, mas, também órgão de capacitação para ajudar a população. O Secretário 

Executivo Alexandre Zeitune convocou, então os presentes para avaliar a participação 

da BASE Aérea de Guarulhos no Conselho, solicitando que todos que concordassem com 

a indicação permanecessem parados. Por unanimidade, todos permaneceram estáticos, 

sendo convocado o Coronel Leonardo Borges Greff para pronunciamento. Inicialmente, 

destacou que a intenção da base aérea é auxiliar o Município, inclusive já está 

participando no controle de Dengue e com as articulações para doação de área. O 

Secretário Executivo solicitou palmas para os novos integrantes e encaminhou a 

publicação dos representantes ao Coordenador técnico. Após, as palmas, foram 

convocados para utilizar o microfone os Erinaldo Bispo e Sheila Romera do movimento 

DOE SANGUE. Foi anunciado que a entidade desenvolve o fomento a doação de sangue 

no município e que é importante um gesto de amor que salva vidas. Esclareceu que o 

trabalho tem uma visão social sem caracterização e conotação política, visto que o grupo 

não tem cor partidária, envolvendo a conversa com todos os segmentos da sociedade. 

Disse que quem quiser apoiar o movimento para auxiliar com a disponibilização de 

folders e material publicitário, enfatizando que 01 gesto de amor, salva 04 vidas. O 

representante da MidiaKitcom solicitou a palavra e esclareceu que a empresa 

disponibiliza o seu corpo editorial para publicar a campanha na próxima edição do 

jornal. Os representantes da DOE Sangue agradeceram e finalizaram o pronunciamento. 

O Secretário Executivo solicitou que o Coordenador técnico apresentasse rapidamente, 

os demais conteúdos da apresentação, envolvendo as visitas técnicas realizadas, as 

próximas agendas, o desenvolvimento das câmaras técnicas e informações gerais. Por 

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

Desenvolvimento ocorrerá no dia 15 de outubro, 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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