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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 18 de fevereiro do ano de dois mil e vinte, ocorreu no período da manhã, no 

auditório da Câmara Municipal de Guarulhos, sede do Legislativo do Município de  

Guarulhos a décima segunda (12ª) reunião do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal com a seguinte ordem do dia: Informações dos projetos e atividades do 

Conselho; apresentação das demandas das entidades; deliberação sobre nova 

entidade: SICOOB UniGuarulhos; articulação das demandas; Lançamento da 

Campanha FUMCAD e FMDPI e informações gerais. Após a confirmação do quórum 

regimental a mesa de trabalhos foi composta pelos senhores: Alexandre Turri 

Zeitune, Vice-Prefeito e Secretário Executivo do Conselho de desenvolvimento, Dr. 

Devanildo Damião, Coordenador Técnico do Conselho de desenvolvimento; Claudia 

Papotto, da Secretária adjunta da Assistência Social, Rodnei Rodnei Minelli - 

Secretário de Serviços Públicos e William Paneque, Secretário de Desenvolvimento 

Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação do Município de Guarulhos. O 

mestre de Cerimônia convidou a todos a saudar o aniversariante do dia, Sr. Lourival 

Honorato, representante da Agende e dos Hotéis Bristol. Após pronunciamentos de 

agradecimento e reforço da importância do Conselho de Desenvolvimento, o 

Secretário Executivo Alexandre Zeitune solicitou ao coordenador técnico que 

disponibilizasse a apresentação para visualização e rapidamente passou a palavra 

para a saudação dos componentes da mesa de trabalhos:  Rodnei Minelli, secretário 

de serviços públicos; Cláudia Papotto, secretária adjunta de Assistência Social e 
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Willian Paneque, Secretário da SDCETI. Após as breves saudações retomou-se aos 

itens de pauta, registrando inicialmente os acontecimentos no Conselho. O primeiro 

item foi a intervenção do CODEMGRU, com a elaboração da carta de repúdio ao 

pedágio em Guarulhos, previsto para instalar-se nas proximidades da Rodovia 

Presidente Dutra com Marginal Tietê no KM 230.6. Foi apresentada para leitura a 

moção de repúdio e os principais argumentos do documento. A proposta da 

instalação do pedágio na via Dutra, causou estranheza e constrangimento a 

população de Guarulhos, fruto de reuniões técnicas ocorridas na ANTT (Agência 

Nacional de Transportes Terrestres), tendo como pauta o planejamento para a 

renovação da concessão da Via Dutra, resultando na orientação para instalação de 

um pedágio entre Guarulhos e São Paulo. Registrou-se como de conhecimento, o 

fato de que o contrato atual da Rodovia Presidente Dutra, administrado pela CCR, 

desde 1996, vence em março de 2021, sendo prevista a nova concessão da por 30 

anos. A estimativa de investimentos no projeto é de R$ 32 bilhões. A concessão da 

Dutra e da Rio Santos terá dimensionamento de 598.5 km, sendo que o novo modelo 

proposto prevê a divisão da administração do trecho por duas empresas, 

envolvendo a BR 101 e BR 116.  Mesmo considerando importantes e necessárias 

obras de duplicação e integração de tecnologias na Rodovia, frisa-se totalmente fora 

de propósito penalizar o fluxo entre a cidade de Guarulhos e São Paulo, com efeitos 

diretos e negativos sobre o alto do Tietê e seus 11 municípios que utilizam a Rodovia 

para escoar a produção de verduras e hortaliças. No que tange ao desenvolvimento 

econômico, o Município diminuirá a condição de competitividade, com aumento do 

custo para circulação das mercadorias e prejudicando o transporte de cargas, cabe 

ressaltar que a condição de um dos maiores empregadores no transporte rodoviário 

de cargas no País. O documento de repúdio seguiu para a ANTT, Gabinete do 

Deputado Eli Correa Filho e foi entregue pessoalmente na reunião da ANTT em 

Guarulhos, a qual ocorreu no Auditório do CIESP no início do mês. Foi comentado 

que na reunião da ANTT os presentes foram surpreendidos com a proposta da ANTT 

de instalar a tecnologia FREE FLOW para cobrança eletrônica na pista expressa da 

via. O coordenador técnico Devanildo Damião ressaltou que está submetendo aos 

presentes a proposta de um evento no Conselho para discutir a utilização desta 
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tecnologia de forma específica. Dando seguimento a reunião o Secretário Executivo 

comentou sobre o Clube do Livro, ressaltando a importância para a formação e 

capacitação dos jovens, além da riqueza das discussões sempre aprofundadas com 

elementos do contexto. Foi informado que uma estudante foi indicada para 

coordenar a organização da leitura, sendo o próximo livro a ser trabalhado: “Dama 

das Camélias”. O próximo item foi a criação da Lei do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal de Guarulhos, dado que atualmente o conselho é regido por um decreto. 

A lei em elaboração, já avançou e já possui uma minuta desenvolvida no âmbito do 

grupo técnico do Conselho e que envolveu a participação de representantes do 

Legislativo. Foi informado que a minuta já se encontra com o Governo para envio e 

para deliberação do poder legislativo, sendo que o Presidente da Câmara de 

Vereadores Jesus, comprometeu-se a apresentar o projeto até o final de fevereiro. 

Em seguida foi solicitado que o coordenador técnico apresentasse a programação 

de reuniões do ano, sendo apresentado e solicitada a deliberação sobre a 

concordância ou não do calendário proposto. Com a manifestação de concordância, 

foi deliberada a agende reuniões ordinárias para o ano de 2020. Prosseguindo o 

Secretário executivo apresentou os eventos e atividades apoiadas pelo Conselho, 

inicialmente foi apresentado o evento: Minha down é UP que ocorrerá nos dias 20, 

21 e 22 de março, sendo finalizado com uma caminhada festiva. Foi informado que 

o projeto é apoiado pela Câmara técnica da saúde e que já foi solicitado apoio das 

maiores empresas nacionais de tecnologia para ajudar no desenvolvimento de 

instrumentos para acelerar o aprendizado de portadores da Síndrome de Down, 

inclusive os Senadores Romário e Mara Gabrilli. Em seguida, foi apresentado o 

cursinho pré-universitário do Emancipa, o qual terá a segunda edição a partir de 

março, contando com a distribuição de material didático. Todas as entidades de 

ensino superior foram convidadas a participar e assistir as aulas aos sábados na sala 

do Conselho. Novamente foi feito o agradecimento ao Viviane Delgado da UNINOVE 

e Paulo Pardi da Anhanguera que ajudaram na estruturação do espaço para receber 

os alunos. O Secretário executivo solicitou que antes de passar a palavra às 

entidades, O Coordenador Técnico apresentasse o status dos projetos 

administrativos encaminhados pela entidade e também o calendário dos próximos 
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eventos, com a realização da próxima edição do clube do livro no dia 06/03/2020 no 

CIEE, a realização do evento para discussão da logística e da proposta da ANTT – 

FREE FLOW e também da apresentação do SETCESP referente ao Estado da arte na 

mobilidade no dia 20/03/2020. Finalizada esta etapa, o coordenador técnico 

posicionou a ordem de exposições de entidades. A primeira convocada foi a 

Conselheira Viviane Delgado, representando a Universidade Nove de Julho, a qual 

disse que a pauta seria para dar boas notícias para todos os presentes. Informou das 

20 bolsas de estudo disponibilizadas pela UNINOVE, informou que 13 bolsas foram 

destinadas a Guarulhos, sendo que um dos bolsistas agraciados foi aluno do Instituto 

Federal de São Paulo, com idade de 17 anos. O Prefeito e a Secretária da saúde 

participaram da cerimônia e inclusive foi instituída uma comissão com a participação 

de um Assessor direto do Prefeito e da Sr. Elen Farias representante do Fundo Social 

de Solidariedade para dar transparência ao processo. Prosseguiu enfatizando a 

intenção da entidade colaborar com o Município e as entidades reportando a doação 

de 1500 carteiras ao Instituto Federal e 400 carteiras ao Fundo social, as quais serão 

posteriormente destinadas as organizações sociais da cidade. O Secretário Executivo 

destacou a importância de disseminar essas informações nos meios de comunicação 

do Conselho, inclusive detalhando as obras de contrapartida. Em seguida, subiu a 

tribuna, o Sr. Lourival Honorato, representando a Câmara Técnica de Logística e 

Mobilidade. O mesmo agradeceu os componentes da mesa nominalmente e disse 

que é um dos conselheiros mais ativos na apresentação de demandas. Agradeceu a 

presença do representante das empresas de transporte turístico. informou que 

nessa apresentação seria bastante específico referente a proibição de circulação dos 

micro-ônibus que circulam nas faixas de ônibus, detalhou que é muito grave o fato 

de que os ônibus de turismo na avenida Antônio de Souza e Tancredo Neves não 

podem transitar nos corredores de ônibus; Destacou que o turismo é muito 

importante para a cidade, sendo que o turista deixa riquezas para o município e que 

a última impressão é muito importante, para que o mesmo possa programar a volta. 

Finalizou enfatizando que é importante e urgente solucionar esse caso da utilização 

da faixa para os turistas. Dando prosseguimento, foi destacada e convocada a Sr. 

Magda Berberich, representando a ASSEAG (Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
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e Agrônomos de Guarulhos), primeiramente ela apoiou as palavras do Conselheiro 

Lourival Honorato e mostrou-se indignada com a postura de certos departamentos 

da Prefeitura. Destacou a importância da ASSEAG participar do Conselho de trânsito, 

mas, que infelizmente apesar da intercessão do Conselho, não recebeu nenhuma 

resposta sobre a participação. Comentou sobre o impacto das licenças de trânsito 

nas demais licenças, inclusive na licença de funcionamento. Ela detalhou 

tecnicamente os prazos para obtenção. Sugeriu a formação de grupos de trabalhos 

para acelerar os processos com a participação das partes envolvidas. Abordou a 

necessidade de maior respeito aos profissionais liberais da cidade como arquitetos, 

engenheiros, advogados e contadores, tendo registro de profissionais que 

aguardaram até 05h30 para atendimento, sendo que poderia ser efetivado um 

tratamento “preferencial ou diferenciado” a estes profissionais. Despediu-se e foi 

imediatamente convocada a Sra. Simone Lopes do CIEE (Centro de Integração 

Escola e Empresa), após os agradecimentos inicias, foi reiterado que a entidade é a 

maior em termos de inserção de jovens no mercado de trabalho. Comentou da 

importância do Conselho de desenvolvimento na manutenção no projeto que estava 

para ser descontinuado de disponibilizar estudantes de pedagogia para ajudar na 

inclusão das crianças com deficiências na Secretaria de Educação, felizmente 

recebeu a informação da prorrogação de projeto; Destacou a importância do estágio 

para os jovens, inclusive na complementação da renda das famílias e que 

profissionalmente a teoria sem prática não funciona. Prosseguiu informando que o 

poder público em Guarulhos está dando o exemplo e que a Secretaria da Saúde vai 

contratar 100 estagiários. Por fim, fez elogios ao Clube do Livro reiterando a 

importância para os jovens e enaltecendo a qualidade dos debates e aproveitou para 

convidar os conselheiros. Rito sumário, foi convidado a Câmara técnica da Saúde, 

representada pelo Dr. Paulo Pardi, inicialmente parabenizou a Sr. Viviane Delgado 

da Uninove pelas iniciativas e destacou que a sua pauta envolveria três coisas boas 

para a cidade: o primeiro item foi o projeto de gamificação, apontando os avanços 

no projeto e agradecendo a parceria com o SICOOB UNIGuarulhos que se 

comprometeu a financiar a fase final de desenvolvimento da ferramenta. Também 

ressaltou a importância da Anhanguera com o professor Sérgio e o CITIG com o 
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professor Sebastião, solicitando palmas aos presentes. O segundo item foi o apoio 

ao projeto minha Down é Up, organizado pela professora Daniele Fernandes, a qual 

criou um evento de alto padrão com profissionais especializados e precisa do apoio 

de todos, dado que a educação inclusiva é necessária e essencial. Para finalizar citou 

a Subsecretaria Claudia Papotto e o projeto do idoso.  Estendeu os agradecimentos 

a Secretaria do idoso, Associação Paulista de Médico - APM (Fabiana Santos), 

Esmeraldino da Associação Cristã de Moços. Solicitou atenção para um registro 

histórico, rememorando que o projeto do game, não começos com um médico, mas, 

sim começou com Engenheiro Gilmar Godói numa reunião no CODEMGRU. Após as 

despedidas protocolares, tomou posição o Conselheiro José Lapetina, 

representando a Câmara Técnica de reciclagem de materiais plásticos. 

Inicialmente, saudou a todas as entidades; comentou sobre as visitas a todas as 

cooperativas de Guarulhos e destacou que o projeto do Centro de Triagem da Vila 

Galvão está bastante acelerado e será um espelho para as demais cooperativas. 

Destacou a necessidade de estruturação de seguranças, operação, capacitação das 

pessoas, também informou da necessidade de regularização da área por parte da 

prefeitura e que o Rotary Club da Vila Galvão vai disponibilizar recursos e inclusive, 

está estruturando uma corrida a RECICLA RUN para o final de junho com esta 

finalidade. Deixou o projeto técnico de manutenção aos cuidados do coordenador 

técnico para apreciação e mostrou-se satisfeito e agradeceu a velocidade para o 

tombamento da área da Vila Galvão. O Secretário Executivo solicitou a palavra e fez 

um agradecimento ao Rotary Club e também as cooperativas presentes na reunião. 

Dando continuidade, foram chamados os representantes da Câmara Técnica da 

Cultura: Carlos Carvalho e Valdir Pinto. O Sr. Carlos Carvalho destacou a evolução 

do projeto para reavivar a memória do artista Haroldo Santos, informando que o 

processo de constituição da Associação está andando com velocidade e que dos 10 

itens necessários a cumprir, 06 já foram tratados e estão no cartório para finalização. 

Também, informou que o CODEMGRU instituiu processo administrativo para 

acompanhar o pedido de utilização da área. O Sr. Valdir Pinto, dirigiu a sua fala para 

as iniciativas referentes a Maternidade Jesus, José e Maria, JJM. Informou a 

dificuldade da entidade no pagamento do 13º e das férias dos funcionários e que a 
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entidade possui déficit operacional mensal de R$ 300 a R$ 400 mil. Comentou sobre 

as campanhas para direcionamento dos créditos da nota fiscal paulista para a JJM e 

anunciou as ações de entidades para os dias 07 e 08 de março, ideia do Chanceler 

da UNISA Antonio Veronezi; destacou também o jantar de arrecadação no dia 18 de 

março, na qual será lançada  a campanha dos cofrinhos, para arrecadação; Falou da 

ideia de desenvolver no dia das mães, um grande show no espaço Philips, com Zeca 

Camargo e Luciano e que vai buscar patrocínios. Convidou a todos para visitar a 

maternidade e presenciar o atendimento de excelência e que é importante dar 

dignidade ao nascimento dos futuros guarulhenses. Pela ordem, o próximo 

conselheiro a se manifestar foi o Sr. Cristiano Luiz da Silva da Associação dos 

Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico – AAPAH, em nome da Câmara técnica 

da Praça IV Centenário. Inicialmente, informou que as articulações e reuniões do 

grupo prosseguem com a participação da SABESP na última reunião. Informou que 

foi recebida a proposta sobre o posto da Guarda Civil na praça, com negativa para 

desenvolver o projeto, mas, não é suficiente. É essencial que seja apresentada a 

proposta para solucionar a segurança na praça, não basta dizer que não é possível, 

é necessário detalhar as ações que serão feitas pelos conselheiros; Em relação ao 

pedido de gestão da praça, enfatizou que é urgente ter uma resposta para que se 

possa organizar a utilização da mesma, dado que a morosidade atrapalha os 

possíveis investimentos. Disse que o projeto está parado na Secretaria de Cultura e 

prossegue sem resposta. Aproveitou e comentou sobre a necessidade de articulação 

com a Universidade Guarulhos para dar prosseguimento ao projeto da Praça IV 

Centenário. Após a apresentação o Secretário Executivo convocou o Sr. Gerson 

Fernando da Silva, presidente da Cooperativa Guarulhos Recicla. O mesmo dirigiu-

se a tribuna e destacou a importância de regularização das áreas para andamento 

dos processos e entregou a solicitação ao Secretário Rodnei Minelli, Secretário de 

Serviços Públicos. O Secretário informou que incialmente as áreas das cooperativas 

estão definidas como espaços de lazer e que de forma harmoniosa ocorrerá o 

tombamento dos espaços para as cooperativas, como ocorreu na área da Vila 

Galvão. Detalhou as tratativas para conseguir o tombamento da área do Ponte Alta, 

colocado como questão fundamental. Em seguida, foi dada a palavra ao Secretário 
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Willian Paneque, o mesmo parabenizou o Conselheiro Valdir Pinto pela mobilização 

em favor da JJM para mitigar os problemas da entidade. Em relação a fala da 

Conselheira Magda Berberich ressaltou que os sistemas de vigilância e controle são 

eletrônicos, sendo possível falhas humanas na operação. Destacou o sucesso da 

Banda Bicha do empreendedor Kiko Magalhães no carnaval, com 130 mil pessoas, 

com impacto na gastronomia e hotelaria local. Em relação a Parça IV Centenário, 

informou que o Sr. Martinho Risso está monitorando as emendas parlamentares. A 

palavra foi direcionada a Conselheira Claudia Papotto que convocou os 

representantes do Conselho de proteção aos idosos, proteção a criança e 

adolescente e receita federal para lançamento da campanha de destinação dos 

recursos do imposto de renda. A Conselheira Claudia Papotto mostrou-se orgulhosa 

da constituição da Câmara técnica, a qual promove a conexão de inteligências, com 

a destinação ao FUMCAD e FMDPI com o objetivo de potencializar a destinação de 

recursos ; Informou a possibilidade de destinação ao FUMCAD e agora com a  

inovação pode ser destinado ao Fundo de Idosos; O Presidente: Claudio Sebastião 

Favatto Presidente do Sr. CMDPI destacou a alegria de trazer o importante assunto 

na pauta, recitando que o Fundo do idoso precisa de recursos, para que: “o amanhã 

seja melhor do que hoje”, as pessoas precisam de recursos para as necessidade 

básicas e o Fundo de idosos não concorre com fundo da criança e do adolescente, 

sendo complementares. O Presidente do CMDCA, responsável pelo FUMCAD 

- Everaldo Barboza dos Santos, destacou a presença de outros dois conselheiros do 

CMDCA; um da Secretaria da Fazendo e outro da sociedade civil,  revisão de 

participação popular com políticas e participação da sociedade civil; informou ser 

fundamental sensibilizar e informar a destinação do imposto de renda, pautar o 

recurso do município; Destacou a importância da estruturação dos conselhos para 

fortalecimento dos mesmos e que eles possam ter suporte para gerenciamento dos 

recursos destinados aos fundos. Solicitou a palavra, o conselheiro Marcos Gregório 

da Receita Federal, enfatizando a dinâmica do Conselho no encaminhamento das 

demandas, com base na experiência de alguns anos trabalhando com o FUMCAD, 

destacou que agora, observa com otimismo as ações e na articulação para obtenção 

de recursos, com o objetivo de atingir os R$ 500 mil neste período; informou que a 
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possibilidade de destinação é uma vitória da sociedade civil e Guarulhos pode ser o 

destino dos recursos. Solicitou em seguida que o coordenador técnico Devanildo 

Damião apresentasse o vídeo aos presentes na reunião. Após o vídeo explicativo, 

retomou a palavra e enfatizou que no aspecto prático é melhor fazer a destinação 

na declaração anual. Informou que no momento não é possível a destinação casada 

e que o valor a ser destinado no ato da declaração gera uma guia na qual poderá ser 

feita a destinação ao fundo. Solicitou novamente ao coordenador técnico a 

exposição de outro vídeo de 02 minutos. Após a apresentação, solicitou licença para 

realizar pedidos: o primeiro foi para que a Prefeitura divulgue por meio de outdoor 

a campanha em pontos de destaque e também divulgar nos canais da Prefeitura o 

material, entre eles o Portal de comunicação. O Secretário executivo retomou a 

palavra e informou que caso o recurso não seja destinado para os fundos ele vai para 

o orçamento geral do Governo Federal; solicitou ao Coordenador técnico para 

colocar os vídeos no Whatsapp do CODEMGRU; solicitou que as entidades presentes 

recebam a Câmara técnica para explicação operacional e, que seja solicitado a 

Secretaria de comunicação a elaboração de outdoors e informações do evento. 

Extraordinariamente, concedeu a palavra ao Conselheiro Celso Masson do SETCESP, 

o qual rapidamente subiu à tribuna e mostrou confiante no trabalho do conselho, 

disse que é um incentivador da compostagem, sugeriu que a campanha lixo zero 

fique sob responsabilidade do Conselho e citou o exemplo da cidade de Santana do 

Parnaíba com visão de sustentabilidade e relatou que no passado, o visitou instituto 

recicla cidadão, cujo responsável era o Secretário Willian Paneque. O Sr Toninho 

Silvan, do Sindicato dos Químicos inicialmente questionou se a destinação poderia 

ser casada com a indicação da entidade como acontece em São Paulo, o Secretario 

Executivo informou que no momento não existe esta possibilidade, mas que no 

futuro poderia ser discutido. Em seguida, o Conselheiro Silvan sugeriu uma pauta 

especifica do Trevo do Bonsucesso, enfatizando que atualmente o transtorno está 

tirando empregos da cidade, relatou que teve reuniões com a Secretaria de obras 

em Bonsucesso e existe um indicativo da necessidade de rebaixamento e limpeza do 

córrego Baquirivu pelo DAEE, nada foi feito e as enchentes continuam. Terminada 

essa fase, o coordenador técnico organizou a deliberação sobre a entrada da SICOOB 



 

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

                    10 
 

UNIGUARULHOS no Conselho. Foi informado que tecnicamente a entidade 

apresenta as condições de participar e está representada na reunião pelo Sr. Roberto 

Gushinken, inclusive a entidade já manifestou intenção de colaborar com o 

patrocínio do game de prevenção a DENGUE. Submetida a apreciação dos 

Conselheiros, todos se manifestaram favoravelmente e o Secretário executivo 

informou que a Cooperativa de crédito Sicoob UNIGUARULHOS estava formalmente 

no Conselho de Desenvolvimento, convidando o Sr. Roberto Gushinken para saudar 

os demais conselheiros. O mesmo informou que se trata de um sistema de 

cooperativas com 04 cooperativas na cidade. O Conselho da entidade possui a 

participação de conselheiros do Conselho como a Fabiana e a Marcia da APM, e o 

Roberto MARCHIORI, JUNIOR Araújo e Rosmary da ASEC. Destacou que o sistema 

tem sete princípios e gostaria de deixar a mensagem de um deles: preocupação com 

a sociedade, no aspecto socioambiental. Foi dada a palavra a pedido ao Sr. Willian 

Paneque, o qual destacou que a obra do Trevo de Bonsucesso não está foi concluída 

por causa de uma casa em litígio judicial, e que não existe segurança jurídica para 

mudar o projeto pelo risco de perder o recurso; relatou as atividades de 

macrodrenagem, mas, que também existe um processo de permeação da cidade, 

além do  problema geográfico, pois a cidade está abaixo de Arujá e que foi solicitado 

recursos para o projeto Macrodrenagem do Baquirivu. O Secretário Executivo, 

convidou a todos saudar a reunião e anunciou que a próxima reunião ordinária do 

Conselho de Desenvolvimento ocorrerá no dia 17 de março de 2020, as 07h30 Paço 

Municipal. 
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