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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 19 de novembro 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 décima (10ª) 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, deliberações sobre nova entidade no Conselho - AAPAH e Informações 

gerais. Após as devidas confirmações de quórum regimental e lista de presença, a mesa 

de trabalhos foi composta pelos senhores: Alexandre Turri Zeitune, Vice-Prefeito e 

Secretário Executivo do Conselho de desenvolvimento, Willian Paneque, Secretário de 

Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnologia e Inovação e o Dr. Devanildo 

Damião, Coordenador Técnico do Conselho de desenvolvimento. Após a composição da 

mesa de trabalhos, Vice-Prefeito Alexandre Zeitune, saudou a todos e passou a palavra 

para as saudações dos demais componentes da mesa de trabalho. O Secretário Willian 

Paneque ressaltou a importância do Conselho e mostrou-se honrado por participar da 

mesa dos trabalhos, representando o Prefeito. Aproveitou e informou e justificou a 

ausência do mesmo, devido a fato inesperado e urgente, citando o incêndio na 

Serralheria. O Secretário Executivo retomou a palavra e fez agradecimento público ao 

Presidente Jesus da Câmara Municipal que cedeu o auditório e também viabilizou a 

transparência da reunião com a gravação em tempo real pela TV Câmara. Informou a 

todos que a próxima reunião do Conselho poderá ocorrer no dia 10 de dezembro de 
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2019 no Hotel Bristol e será uma reunião festiva, com a apresentação do projeto do 

ponto culinário da Universidade de Guarulhos. Pediu aos conselheiros que se 

manifestassem referente a concordância ou não do acontecimento desta reunião. Após 

manifestação favorável de todos os conselheiros o Secretário Executivo comunicou que 

a próxima reunião do Conselho será no dia 10/12/2019 as 08hs00 no Hotel Bristol. 

Localizado na Rua Soldado José de Andrade, 63 - Jardim Santa Francisca, Guarulhos - SP, 

07024-001. Prosseguindo na fala o Secretário Executivo consultou o Coordenador 

Técnico referente a sequência da reunião, sendo providenciado pelo último a 

apresentação eletrônica. Então, foi solicitado a todos os conselheiros e presentes que 

elevassem um pensamento de recuperação ao Conselheiro Luiz Fernando, 

representante da Universidade Guarulhos. Cotou que o mesmo estava presente numa 

reunião no dia 04 de novembro de 2019 no Hotel Bristol discutindo melhorias para a 

Praça IV Centenário e teve um mau súbito e desde então encontra-se em recuperação 

médica, com um quadro de saúde que necessita cuidados. Após esse momento, iniciou-

se a fase de relatos dos acontecimentos do mês do Conselho, apresentou-se a palestra 

que foi realizada pela coordenadora do DIPAM da Prefeitura Municipal de Guarulhos, 

Malu Mendes Faial. Destacou-se a importância da reunião e que todos devem analisar 

a nova situação tributária, partir da recente Lei de Liberdade Econômica, com vantagens 

para o desenvolvimento de atividades de baixo impacto. Informou que foi 

disponibilizado no grupo do Conselho as atividades e critérios da classificação. O 

Secretário Willian Paneque, solicitou a fala e comentou que existe uma mudança de 

lógica na regulamentação, a qual considera o preceito da legalidade empreendedora, 

obrigando o poder público a responder as demandas em tempos determinados, sem 

prejudicar o desenvolvimento das atividades. Em seguida, observou-se a realização da 

reunião do clube do livro no CIEE e evidenciou-se que o grupo está ganhando força. O 

livro discutido foi o Mercador de Veneza de William Shakespeare, o qual possibilitou 

ótimas reflexões no grupo. O Secretário Executivo consultou o Coordenador técnico 

referente ao próximo livro a ser debatido, recebendo a informação que será Iracema de 

José de Alencar. Em seguida, foi apresentada a reunião que possibilitou a estilização da 

marca Guarulhos para a cidade, sendo que a iniciativa contou com entidades 

pertencentes ao Conselho como o Sincomercio, ASSEAG e entidade de ensino superior. 

Seguindo a ordem do dia, o próximo tema apresentado foi relacionado as realizações do 
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Conselho, sendo o primeiro projeto apresentado o relacionado a Câmara Técnica de 

energia fotovoltaica, a qual produziu um importante documento de repercussão 

nacional no âmbito das energias fotovoltaicas. Foi definido que a carta de apoio será 

enviada para a Câmara de Vereadores solicitando apoio a geração de energia 

fotovoltaica na cidade. O próximo tema abordado foi a câmara técnica da saúde, a qual 

estabeleceu que terá o foco na promoção da saúde, e trabalhara três Projetos 

prioritariamente: 1. Aplicativo de combate à Dengue; 2. Marcação de idosos para 

prevenção de doenças neurodegenerativas; 3. Inclusão – Pessoas com síndrome de 

down e congêneres. Após foi abordada a Câmara Técnica da Cultura, a qual tem como 

projeto principal a revitalização da memória do artista: Haroldo dos Santos, informando 

que os trabalhos estão sendo estruturados em duas perspectivas a estruturação da 

associação cultural guarulhense Haroldo Santos – ACGHS e o desenvolvimento de 

projeto urbanístico. A associação já possui as lideranças que irã fazer parte e a primeira 

assembleia ocorrerá no dia 19 de novembro as 14 horas no Rotary Club de Guarulhos. 

No contexto das realizações o próximo tema abordado foi a Praça IV Centenário, 

informando a evolução do projeto para o Centro culinário desenvolvido e financiado 

pela Universidade de Guarulhos e que será apresentado na reunião do dia 10 de 

dezembro de 2019 no Hotel Bristol. Foi destacado pelo Secretário executivo a 

necessidade da Prefeitura agir com maior rapidez na definição da gestora da Praça IV 

Centenário, sendo que existe um pedido da AAPAH para gestão do espaço. O Secretário 

da SDCETI Willian Paneque solicitou a palavra e ressaltou a importância da Praça para a 

cidade, a qual denominou porta de entrada de Guarulhos e informou que existem alguns 

recursos para a mesma, solicitando que o Secretário adjunto Martinho Risso se 

pronunciasse na tribuna. O Conselheiro Martinho Risso destacou que existe verba já 

liberada pelo Governo Federal de RS 1 milhão de reais, restando somente a liberação 

pela caixa econômica federal. O recurso destina-se a um Centro de formação turística 

na cidade, o recurso advém de uma emenda parlamentar do Deputado Junji Abe, que 

possibilita restauração da Praça, com prazo de execução de julho de 2020. Também, 

informou que existe a possibilidade de recursos de 1,8 milhões para o restauro da 

locomotiva da Praça, demanda 
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 que já foi encaminhada. Após a explicação o Conselheiro Martinho Risso foi convidado 

para compor a mesa de trabalhos. O Coordenador técnico anunciou o início da etapa 

dos pronunciamentos das entidades, projetando na apresentação a ordem de 

apresentação das entidades. O Secretário executivo destacou que iria fazer as 

ponderações e sugestões imediatamente cada pronunciamento para dar maior 

dinamismo a reunião. A Primeira entidade a ser convocada foi o CRECI Guarulhos, 

representado pela Conselheira Fabiana Correia de Lima, mesma agradeceu a 

oportunidade e fez comentários sobre a atuação da entidade e a importância dos 

corretores de imóveis, sobretudo a capacitação dos mesmos e colocou-se disponível 

para discutir meios de estreitar e colaborar com o Município. O Secretário Executivo 

agradeceu a participação e sobretudo, a disponibilidade para colaborar com a cidade e 

orientou para participar de algumas das câmaras técnicas existentes. Neste momento, 

adentrou o auditório o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Professor Jesus, 

sendo convidado imediatamente para compor a mesa. Após os comentários foi 

anunciada a participação do CIEE, representado pela conselheira Simone Lopes, 

inicialmente, ela enfatizou os diversos programas na cidade, com impacto em cerca de 

5.000 jovens, aproveitou e listou alguns dos programas em parceria com o Poder Público 

Municipal e por fim, comentou sobre o sucesso do programa Clube do livro, destacando 

a presença das Faculdade Torricelli e a participação do Secretário Executivo Alexandre 

Zeitune em todos os encontros.  O Secretário executivo solicitou a conformação do 

número de jovens impactados e prosseguiu dizendo que o clube do livro agora fornece 

uma carteirinha que pode ajudar na empregabilidade futura destes jovens, dado que 

aumenta consideravelmente a cultura por meio da leitura. Prosseguiu, dizendo que 

desconhece a existência de estagiários formados em políticas públicas. O Presidente da 

Câmara Professor Jesus, solicitou a palavra e informou que na câmara existe um 

processo em andamento para contratação de profissionais do direito e também em 

políticas públicas. Em seguida, foi anunciado o Presidente da União Maçônica 

Guarulhense Carlos Maziero, ele agradeceu o convite e informou que está participando 

da Câmara técnica da energia fotovoltaica. Também, destacou que a entidade 

desenvolve a ocupação de áreas desocupadas em regiões carentes e afastadas e 

promove ações sociais, beneficiando comunidades carentes, inclusive informou que 

quando existem oportunidades de ações sociais, o pedido é submetido para o Poder 
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público, por fim, enfatizou que a filosofia da entidade é auxiliar os mais necessitados e 

espera colaborar com o Conselho de desenvolvimento. O Secretário executivo informou 

a importância da sociedade civil organizada e particularmente de entidades cuja 

finalidade seja contribuir com os mais necessitados, inclusive, destacou a ajuda da União 

Maçônica aos membros da Comunidade Progresso. Dando prosseguimento, o 

coordenador técnico anunciou o conselheiro Bruno Paulenas, representando o Lions 

Clube. Inicialmente, abordou a campanha de fome, na qual foram distribuídos, 16 

toneladas de alimentos, além disso destacou a campanha de saúde, com ênfase na 

diabetes, com a distribuição de folhetos informativos, nos pedágios da Rodovia 

Presidente Dutra. Além disso, citou outras iniciativas como a plantação de arvores, 

reciclagem, com a participação no programa lixo zero. Finalizou o pronunciamento 

destacando o programa LIONS QUEST, o qual busca desenvolver a aprendizagem 

acadêmica, social e emocional integrando a prevenção, o desenvolvimento do caráter e 

o voluntariado educativo. A metodologia contempla conceitos de formação do cidadão, 

envolvendo, responsabilidade, civilidade, com a capacitação dos jovens e envolvimento 

da família. Informou que o programa já é realidade em algumas cidades do Brasil e que 

gostaria de apresentar a Prefeitura de Guarulhos. O Secretário executivo, solicitou que 

o coordenador técnico agendasse uma reunião e verificasse a proposta e providenciasse 

o encaminhamento ao canal competente. Após, foi solicitado o CIESP Guarulhos, o qual 

havia confirmado a participação, todavia, como não ocorreu manifestação, foi 

anunciada a próxima entidade, com o conselheiro Oswaldo Ferreira de Almeida do 

SESC Guarulhos. o mesmo cumprimentou a mesa de trabalho e disse que existe a 

programação bem atrativa para os conselheiros, realçou que está em andamento a 

exposição Gold, desde a quarta feira da cidade anterior. Compartilhou a presença de 

pessoas de outras cidades no SESC Guarulhos, consolidando o objetivo de que Guarulhos 

não é cidade, somente de passagem. Anunciou que é previsível a demanda futura de 

transporte público para SESC Guarulhos, sendo necessário começas a buscar soluções. 

Pediu oportunidade para esclarecimentos sobre as licenças, dado que foi veiculado que 

a Unidade de Guarulhos estava operando sem as licenças necessárias. Informou que 

todos os procedimentos estão seguindo corretamente e que possui licença provisória 

até o alcance das definitivas. Finalizou que existe rumores de cortes de verbas ao 

sistema e que o apoio pode ser manifestado no endereço eletrônico: petição 
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pública.com.br. O Secretário executivo informou que é viável encaminhar ofício de 

solicitação de transporte público, sugerindo o apontamento da demanda ao Conselho 

para que seja elaborado documento de demanda. Prosseguiu informando que seria 

interessante diálogo com o setor hoteleiro e a colocação do portfólio nos quartos dos 

hóspedes, permanência na cidade com qualidade. O Secretário Paneque disse que uma 

sugestão seria a proposição de tarifa cultural, com diferença no preço no da estadia. O 

coordenador técnico ficou encarregado de propor uma reunião operacional com o setor 

hoteleiro. O CREA, representado pelo conselheiro Gilmar Loredo, foi anunciado, 

iniciando o pronunciamento com o agradecimento pela oportunidade de participar do 

conselho e a estreita ligação do CREA com a ASSEAG, entidade que preside. Destacou o 

sucesso da maratona Hackathon, a qual ocorreu na Universidade São Judas e reuniu 

jovens e ideias brilhantes.  Informou a realização do Simpósio de engenharia, que 

ocorrerá no sábado 23/11/2019, com várias palestras de alto nível e com a presença de 

alunos. Ressaltou a importância da marca Guarulhos e do Boulevard Guarulhos, 

repaginando a cidade, dependendo da energia e investimentos privados para melhorar 

a imagem cidade. Finalizou enfatizando uma demanda, contextualizou que percebe na 

cidade vários problemas por falta de engenharia, sobretudo, no trânsito e gostaria de 

ofertar a participação no Conselho de trânsito para pode contribuir. O Secretário 

executivo determinou que o Secretário William Paneque – ficará responsável pela 

participação da ASSEAG no Conselho de trânsito. Em seguida fez uma sugestão de que 

a ASSEAG faça análise técnica das atividades de baixo impacto a luz da nova legislação. 

O coordenador técnico anunciou o conselheiro Lourival Honorato Vieira, 

representando a Câmara técnica Praça IV Centenário. Pediu licença aos conselheiros 

para quebrar o protocolo e solicitou aplausos a mesa de trabalhos, comentou 

individualmente sobre os integrantes da mesa. Agradeceu a sensibilidade do governo 

em relação a Praça IV Centenário, comentou que o governo está atendendo os 

problemas de forma rápida, mas, permanecem problemas de segurança, e o risco de 

incêndios nos pontos de madeira. Destacou a importância da praça para todo o 

Município e especialmente, os moradores do Jardim Santa Francisca. O conselheiro 

Martinho Risso agradeceu os elogios do conselheiro Lourival, falou da dificuldade do 

poder público e da dificuldade de cumprir a lei das licitações 8666/93. Aproveitou e 

colocou uma situação na qual para prosseguimento do projeto, necessitava de um 
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relatório de análise do solo, o qual seria inviável e demorado pelos procedimentos 

ordinários. Todavia, em articulação com o presidente da Proguaru Francisco Carone 

conseguiu viabilizar o projeto. Rito sumário, o conselheiro Luis Roberto Mesquita da 

Maternidade Jesus, José e Maria foi o próximo a se manifestar. Iniciou, comentando 

sobre a gratuidade dos serviços e que a entidade atende 100% do sistema único de 

saúde – SUS; atendendo 52% dos partos do município. Informou que existe a 

necessidade de aumento da subvenção, dado o aumento da demanda, exemplificando 

que por contrato, na modalidade de parto de risco, o estipulado é de 22%, mas está 

atendendo mais de 48% e as internações eram em 2017 (49) agora estão em 65. 

Informou que atualmente está negociando com todos os fornecedores, e que se 

encontra sem recursos para pagar o décimo terceiro dos funcionários. Ponderou a 

situação caótica e que não poderá continuar a atender a população da cidade. Finalizou 

que precisa do complemento da subvenção, e será necessário a aprovação do 

legislativo. O Secretário Executivo destacou a necessidade de encaminhamento urgente 

da demanda ao prefeito e solicitou ao Presente da Câmara Jesus para dar bastante 

velocidade ao processo. Para finalizar a parte de pronunciamento das entidades foi 

convocado o conselheiro Paulo Pardi da Faculdade Anhanguera, representando a 

Câmara Técnica da Saúde, ele informou que a parte de projeto do aplicativo está sendo 

finalizada e chegou o momento de buscar financiadores e investimento. Prosseguiu 

comentando sobre o projeto dom os idosos e a participação da Associação Paulista de 

Medicina e da Associação Cristã de Moços no apoio ao projeto. Por fim, pediu permissão 

para fazer a leitura de um ofício na qual destacou a importância do Conselho para a 

sociedade enquanto organismo de articulação e qualificação de demandas e a 

necessidade de tornar legalmente o conselho mais perene com a transformação do 

decreto 35.314 de novembro de 2018 numa lei que possa ser apreciada pelo Legislativo. 

Prosseguiu pedindo permissão aos conselheiros permissão para que seja apresentada a 

todos uma carta de apoio para o pleito, informando a necessidade de todos que 

concordem com a proposta manifestem a concordância com a assinatura. O Secretario 

executivo propôs a criação de um grupo técnico para apreciar a proposta e sugeriu que 

seja o grupo técnico seja formado com os participantes do grupo que elaborou as 

melhorias na lei de inovação, com as atividades de análise e desenvolvimento do projeto 

de lei. O coordenador técnico informou ao Secretário executivo que algumas lideranças 
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solicitaram a fala, o mesmo alertou que o tempo estava exíguo, mas permitiu recados 

rápidos. Inicialmente a Dra. Ivani Tavares, representando a OAB, destacou que existem 

6300 inscritos na OAB Guarulhos e que a entidade demonstra preocupação com a 

violência doméstica e que atualmente 13 mulheres por dia são vítimas de violência 

doméstica. Também, informou a participação no plano municipal de direitos humanos. 

O Sr. Valdir Pinto, representando o Rotary Club avisou sobre a eleição e constituição da 

associação para desenvolver o projeto do artista Haroldo dos Santos, informando que a 

primeira reunião aconteceria na tarde do dia 19 de novembro. A conselheira Viviane 

Delgado representando a UNIINOVE destacou algumas das iniciativas e promoções da 

Universidade na cidade e por fim, solicitou a palavra o conselheiro Umile Ritacco, 

representando o SINCOR – corretores de seguro, na sua fala mostrou contrariedade com 

a medida provisória que revogou a profissão corretores de seguros. Manifestou que 

continuará lutando para reformar a decisão. Finalizada, esta etapa, o Coordenador 

técnico Devanildo Damião anunciou que seria o momento da deliberação sobre a 

entrada de nova entidade no Conselho de Desenvolvimento. Todos foram informados 

que a análise técnica apontou para a entra da AAPAH - Associação Amigos do Patrimônio 

e Arquivo Histórico. Colocada em apreciação e deliberação pelos conselheiros, todos se 

manifestaram favoravelmente a entrada da entidade. O Secretário executivo solicitou 

que se colocada em ata a entrada da AAPAH no conselho de desenvolvimento. O 

Presidente da AAPAH Cristiano Luiz da Silva, fez um pronunciamento agradecendo e 

colocando-se à disposição para auxiliar a cidade. Dando sequência, o Secretário 

executivo solicitou as considerações finais do Secretário Willian Paneque e em seguida 

a palavra do professor Jesus. O Secretário Paneque parabenizou o Lions Club pela 

cartilha da diabetes e informou que irá estudar a melhor maneira da ASSEAG participar 

do Conselho de trânsito. Relativo à PRAÇA IV Centenário informou que a SDCETI é uma 

secretária meio e não fim, com limitações orçamentárias, mas que apoia totalmente o 

projeto. Elogiou a importância do senso de pertencimento, que é reforçado com 

iniciativas como a da marca Guarulhos. Destacou o total apoio a lei do Conselho de 

desenvolvimento e que o Prefeito sempre busca o atendimento da população. Em 

relação a Maternidade JJM comentou a seriedade do Luís Roberto Mesquita que foi 

presidente da Associação Comercial e que já presenciou o prefeito com preocupação e 

buscando alternativas para resolver a situação. Abordou as dívidas herdadas da gestão 
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anterior e que o governo está empenhado em buscar solução para a JJM. Por fim, deu 

um recado em relação ao lançamento no dia 29/11 do 6º caderno econômico, 

informando que o Secretário adjunto Martinho Risso é o coordenador dos trabalhos. A 

palavra então, foi passada para o Presidente da Câmara de vereadores, professor Jesus, 

fez saudação a todos os presentes e comentou que seria viável antecipar a entrega do 

projeto de lei do Conselho até o final de novembro. Acusou a presença da Dona Rosa do 

JJM com saudação nominal e colocou-se disponível para ajudar, inclusive informou que 

estava agendada reunião com o Prefeito no dia 20/11 para tratar exclusivamente da 

JJM. Antes do encerramento, o coordenador pediu para entrega e registro do ofício 

encaminhado pelo conselheiro Paulo Pardi referente a criação da lei do conselho de 

desenvolvimento. O documento foi entregue com as assinaturas pelo Secretário 

Executivo ao Presidente da Câmara e foram feitos os devidos registros fotográficos. O 

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

reunião do Conselho de Desenvolvimento ocorrerá no dia 10 de dezembro, as 08h00 

no Hotel Bristol em reunião festiva. 
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