
 

1 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 23 de julho do ano de dois mil e dezenove, ocorreu no período da manhã, no Paço 

Municipal, sede do Governo da Prefeitura Municipal de Guarulhos a sexta reunião do Conselho 

de Desenvolvimento Municipal com a seguinte ordem do dia: Informações 

Gerais/Projeto/ações: Demandas atendidas e em andamento; Informações de projetos; 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 – Prefeito e Presidente 

do Conselho de Desenvolvimento; Alexandre Turri Zeitune, Vice-Prefeito e o 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. Inicialmente agradeceu e saudou a todos 

os presentes e solicitou aos conselheiros a permissão para alteração da ordem de apresentação 

da reunião a pedido do Presidente do Conselho: Prefeito Gustavo Henric Costa. Com a 

alteração proposta, o primeiro item de pauta a ser tratado seria a apresentação das demandas 

das entidades do Conselho. Com a concordância de todos, o Coordenador técnico Devanildo 

Damião, projetou a sequência de apresentações das entidades, com a identificação no slide da 

ordem dos pronunciamentos. Inicialmente o Conselheiro Celso Masson, representante do 

SETCESP agradeceu a oportunidade e destacou a importância do Conselho para as entidades. 

Prosseguiu salientando que os três itens pontuados pelo SETCESP, estão sendo tratados com 

bastante qualidade pelo Conselho, informando que a taxa da publicidade nos caminhões (uma 

das demandas) precisa ser revista, dado que o nome da empresa nos caminhões serve como 

elemento de segurança e não propaganda. Também que dado o papel de relevância do 

transporte na cidade, a inclusão do segmento nos incentivos é importante, sendo importante o 

estudo para inclusão. Dando continuidade, informou que a questão do incentivo fiscal não é o 
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principal determinante, todavia, o conjunto de ações que podem ser desenvolvidas para facilitar 

os negócios na cidade. Como último tema, abordou o estudo de mobilidade, informou que 

quando estava servindo o Poder Público, utilizou estudos da agende Guarulhos do Plano de 

Cargas, neste momento, solicitou ao Conselheiro Aarão Ruben da Agende Guarulhos a 

permissão de utilizar os estudos e a colaboração da Agende Guarulhos, citando que o Dr. 

Devanildo Damião participou da elaboração dos mesmos. O Conselheiro Aarão Ruben de 

Oliveira mostrou concordância e o Conselheiro Celso Masson, diz que já entrou em contato com 

a Diretoria do SETCESP e que o IPTC – o instituto de pesquisas da entidade irá colaborar com o 

estudo de cargas e mobilidade. Terminou ressaltando a importância do Conselho e solicitou a 

colaboração do Conselho para desenvolvimento de agenda de reuniões.  Dando continuidade, 

tomou lugar para discurso, o Sr. Guilherme Ascendino, representando o Conselheiro Ricardo 

Agostinho do Instituto Federal de São Paulo, IFSP – Campus Guarulhos, iniciou a exposição 

destacando que o IFSP é uma das 36 unidades de ensino no Estado, atendendo desde o ensino 

básico até programas de Pós-graduação. Ressaltou a qualidade dos cursos técnicos de 

informática e mecatrônica. Informou as obras em andamento com a rampa de acesso, quadra e 

restaurante para a comunidade local previsto para agosto do ano corrente. Aproveitou para 

informar da necessidade de regularização do terreno ao lado do instituto, destacando que a 

solicitação se encontra em trâmite na Prefeitura Municipal e que foi recentemente 

encaminhado ofício via Conselho de Desenvolvimento, sendo confirmado pelo Secretário 

Executivo do Conselho Alexandre Zeitune. O Próximo Conselheiro foi o Sr. Luciano Guerra, 

representante da SICREDI Guarulhos, inicialmente convidou a todos os presentes e fez 

reverência especial aos membros da mesa para a inauguração da nova agência na Vila Galvão 

no dia 09 de agosto de 2019, destacando que a Sicredi acredita na cidade e que está ampliando 

os investimentos. Prosseguindo destacou que no dia 07 de outubro de 2019 em parceria com 

a ONG Lar da Tia Co, pretende desenvolver de forma gratuita a apresentação de uma peça 

teatral para crianças de comunidades carentes de Guarulhos. Esta peça teatral trabalha os 

conceitos de Sustentabilidade, poupança e cooperação, direcionados para crianças da 1ª a 5º 

serie de comunidades carentes e terá duração de aproximadamente 1 hora. Pergunto referente 

a disponibilidade de algum espaço público que possa abrigar o evento, para 250 a 300 crianças 

e finalizou o discurso.  O Sr. Ronaldo, representando a Conselheira Simone Lopes do CIEE, 

informou dados da entidade e a condição de atendimento e importância na formação de jovens. 

Informou a realização da primeira reunião do Clube do Livro, evento que reuniu 60 jovens na 

unidade no início do mês. Informou que o primeiro encontro foi inspirador e muito produtivo, 

trazendo grande motivação para os demais encontros. Agradeceu a oportunidade e atenção dos 

demais Conselheiros e despediu-se. O Presidente do Conselho, Prefeito Gustavo Henric Costa 
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em conjunto com o Secretário Executivo Alexandre Zeitune, informaram que iriam tratar do 

primeiro bloco de 04 considerações. O Presidente do Conselho, iniciou citando o Conselheiro 

Celso Masson, do SETCESP e as três demandas em andamento, incentivando a busca de soluções 

para este importante segmento na sociedade. Em seguida fez observações relativa à demanda 

exposta pelo IFSP, no qual estava sendo tratada como doação, disse que pelo fato de tratar-se 

de área pública, o termo e instrumento jurídico é a concessão. Perguntou ao representante da 

entidade, a existência de Processos administrativos relativos ao pleito. O Sr. Guilherme 

Ascendino pediu a palavra e citou os P.As: 15.414/2018 e 14.779/2018 com destino a Secretaria 

de Justiça. Sendo esclarecido o Presidente do Conselho comprometeu-se a buscar 

esclarecimentos imediatos relativo aos processos.  Dando seguimento o Prefeito manifestou a 

satisfação pela inauguração da nova sede da SICREDI, com investimentos na cidade e que irá 

realizar esforço para estar presente, manejando a agenda. Fez observações referentes ao evento 

com a ONG, questionando o púbico alvo e a gratuidade. O Conselheiro Luciano Guerra da Sicredi 

confirmou que o evento será gratuito e voltado para crianças carentes. O Prefeito perguntou se 

o Teatro na Ponte Alta poderia ser uma opção, sendo confirmado de forma positiva pelo 

Conselheiro Luciano Guerra. O Secretário Executivo manifestou-se reforçando a viabilidade do 

evento na região da Ponte Alta. O Prefeito solicitou imediatamente a sua assessoria que entrasse 

em contato com os responsáveis do Teatro para reserva para o evento. Finalizando a sua 

primeira fala o Prefeito agradeceu a participação do CIEE e os projeto de colaboração com a 

cidade. Dando continuidade as demandas das entidades, a Faculdade Anhanguera, tomou lugar 

o Conselheiro Professor Sérgio Mendonça. Inicialmente destacou que estava representando o 

Coordenador Paulo Pardi que não pode estar presente por problemas pessoais. Disse que é o 

representante do Conselho de desenvolvimento no Comitê de Arboviroses da Secretaria da 

Saúde. Fez elogios as reuniões, com foco nos aspectos de prevenção, inclusive nos criadouros 

dos vetores. Destacou a necessidade de atenção, dado que no ano de 2020 deve ser crítico no 

que tange a proliferação de doenças, envolvendo o mosquito Aedes Aegypti, informou que o 

mosquito está bem adaptado a zonas urbanas, mais precisamente ao domicílio humano, onde 

consegue reproduzir-se e pôr os seus ovos em pequenas quantidades de água limpa e parada. 

Sublinhou que a política da Faculdade Anhanguera é auxiliar a cidade, com estruturação de ligas 

e vínculos com instituições e extensão universitária, a qual somente faz sentido com a 

participação e integração com a cidade. Informou dos recentes laboratórios: análises clínicas e 

patológicas, de nutrição e uma moderna farmácia de manipulação de medicamentos. Pediu 

novamente atenção para destacar o projeto de criação de brigadas da saúde, com alunos da 

graduação, com o objetivo de disseminar informações da saúde, sobretudo, de prevenção, 

ponderou que o projeto está estruturado para atender alunos do ensino médio e fundamental. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo
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O Sr. Valdir Pinto representando a associação de Rotarianos iniciou a apresentação expondo 

os projetos feitos pela entidade, na busca de soluções para problemas sociais, dentre os quais 

focado nos problemas das escolas, com resultados expressivos, dentre os quais a diminuição de 

90% de depredações. Aproveitou e fez observações relativos ao projeto acreditar, desenvolvido 

no São Rafael, informou que no momento, existe a necessidade de conseguir a disponibilidade 

de quadra da Rede Municipal para práticas esportivas, permitindo os aparelhos doados possam 

ser acomodados para a utilização das comunidades. Especificamente a comunidade São Rafael 

vive em situação de risco e vulnerabilidade social, localizada às margens da Rodovia Fernão Dias, 

no município de Guarulhos. Parte do bairro caracteriza-se por terrenos invadidos, com casas de 

madeira e alvenaria onde moram milhares de pessoas em situações bastante precárias. A falta 

de infraestrutura, saneamento e serviços públicos diminuem as perspectivas de um futuro 

melhor para as famílias e principalmente para as novas gerações. O mesmo informou que já 

entrou em contato com o Conselho de Desenvolvimento para agilizar a disponibilidade da 

quadra. O Secretário Executivo informou que já encaminhou memorando para a Secretaria de 

Educação com a sugestão das escolas. A próxima entidade inscrita foi o SENAI, sendo informado 

pelo Coordenado Técnico que o representante do mesmo não poderia estar presente. A próxima 

entidade inscrita, a Câmara de Vereadores também não enviou representantes, com justificativa 

apresentada pelo Secretário Executivo, prosseguindo com a EDP Bandeirantes por meio do Sr 

Leandro Cardoso Gomes, gerente de contas da EDP Guarulhos. Inicialmente o Sr. Leandro 

agradeceu o convite para participar da reunião e informou que está sendo estudado a melhor 

maneira de participação da entidade no Conselho. Informou ser o representante da distribuição 

na cidade de Guarulhos, a qual tem grande representatividade, pois apresenta mais de 500 mil 

usuários, número mágico para configurar um grande cliente. Pontuou que o grande desafio da 

empresa é atuar na regularização de ligações clandestinas nas comunidades, nas quais existe a 

utilização de energia elétrica irregularmente com riscos de acidentes para a população. 

Discorreu sobre a intenção da empresa, pontuando o interesse em estreitar a relação com as 

entidades de ensino superior do Município e com todos os participantes. Rito sumário, 

posicionou-se o Sr. Marcos Amâncio, gerente regional do Sebrae Guarulhos, o mesmo destacou 

que o SEBRAE privilegia parcerias de longo prazo e que já está em andamento contatos com 

algumas entidades para atendimento e fortalecimento do empreendedorismo. Posicionou a 

intenção de colaborar com os projetos e colocou-se a disposição do Conselhos. Para finalizar as 

apresentações tomou posição a Sra. Ivany Tavares representando a OAB Guarulhos e o 

Presidente Eduardo Ferrari , a mesma agradeceu a oportunidade de participar do Conselho de 

Desenvolvimento e disse que a OAB 57ª SUBSEÇÃO GUARULHOS, destacou que a ação da OAB 

está voltada para a discussão de ações políticas e a cidadania, com preocupação das pautas 
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importantes para a cidade.  Informou que nas noites de segunda-feira ocorrem Palestras e 

workshops com temas de relevância. Destacou que no dia 5/8 as 19hs acontecerá a palestra: 

Aplicação das Normas Regulamentadoras ao Direito Trabalhista e adequação ao E-Social. 

Convidou a todos a visualizarem o site da entidade e citou eventos que irão ocorrer. Por fim, fez 

menção a importância da centralização de serviços com a inauguração do novo prédio do Fórum 

no Município. Logo após, o Secretário Executivo do Conselho Alexandre Zeitune solicitou 

permissão para quebrar o protocolo da reunião e informou a mudança do Secretário da SDCETI 

de Guarulhos, passando a ocupar a pasta o Conselheiro do CODEMGRU, Willian Paneque, todos 

os conselheiros o receberam com palmas e o mesmo foi convidado a fazer um pronunciamento. 

Inicialmente, fez elogios ao Conselho de Desenvolvimento e a maneira dinâmica de estruturação 

para responder aos anseios da sociedade com a união de entidades para mitigar problemas. 

Disse que partilha de ideais republicanos, com políticas de Estado e não somente de Governo, 

como exemplo citou o equipamento do SESC, iniciado a 16 anos e que algumas lideranças 

plantaram a semente para que a população possa receber os benefícios na frente, citando a 

importância do Presidente do Sincomércio, Reginaldo Sena. Disse que possui alinhamento com 

a Secretaria de desenvolvimento pela atuação na Associação Comercial, também reconhecendo 

as dificuldades para o empreendedorismo no País. Afirmou acreditar no Estado como indutor 

do desenvolvimento e que a SDCETI vai assumir tem papel meio, não fim. Para isso, pretende 

desenvolver políticas e ações com o “pé no chão”, iniciando com o reconhecimento da situação 

atual para depois verificar onde pode chegar. Destacou novamente a dinâmica e pluralidade do 

Conselho e disse que a intenção é trabalhar conjuntamente. Citou a importância da atual equipe 

técnica da Secretaria e citou nominalmente o apoio e qualidade técnica do Secretário adjunto 

Martinho Risso. Por fim, agradeceu o apoio de todos e a confiança do Prefeito Gustavo Henric 

Costa, passando a palavra para o mesmo. O Presidente parabenizou a fala do Sr. Paneque e deu 

início a segunda fase de comentários e definições relativas as entidades. Considerando a 

exposição da Faculdades Anhanguera citou o conselheiro Sérgio Mendonça e agradeceu a 

participação nos comitês de arboviroses. Destacou que tem conhecimento da intensificação dos 

riscos virais em 2020, reportando que esteve em reunião com Prefeitos de grandes Município, 

inclusive o Prefeito Bruno Covas da cidade de São Paulo para buscar alternativas para enfrentar 

a situação, envolvendo a Dengue e a necessidade de medidas mitigadoras. Citando a proposta 

do projeto da Anhanguera, relacionado a brigada com alunos, esclareceu que a Prefeitura 

atende até o ciclo fundamental I e perguntou se este público poderia ser trabalhado no projeto. 

O conselheiro Sergio Mendonça respondeu afirmativamente e o presidente do Conselho 

disponibilizou-se a colocá-lo em contato direto com a Secretária da Saúde, agendando reunião 

na rua Íris no Gopouva as 16h30. Em seguida, dirigindo-se ao conselheiro Valdir Pinto comentou 
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possuir conhecimentos das ações da Associação dos Rotarianos e questionou se o projeto 

Acreditar no São Rafael poderia ser realizado nas proximidades do Shopping Internacional. O 

Conselheiro Valdir Pinto acenou negativamente, argumentando que o deslocamento das 

pessoas ficaria prejudicado e que o ideal seriam as escolas destacadas no memorando 

encaminhado pelo Conselho. O Prefeito então, questionou o Coordenador Técnico Devanildo 

Damião sobre quais seriam as escolas, sendo que o mesmo apresentou o nome das escolas que 

foram sugeridas. O Prefeito imediatamente, entrou em contato com os responsáveis das escolas 

para viabilizar a solicitação e determinou que a sua assessoria fizesse as confirmações. Após o 

Prefeito dirigiu-se ao Sr. Leandro da EDP, pontuou que observa com alegria a preocupação da 

empresa com as ocupações irregulares e informou os trabalhos em desenvolvimento para 

aumentar a iluminação na cidade, comparando que nos 08 anos anteriores a sua gestão foram 

implementados 147 pontos de iluminação e na atual gestão já são 1950 pontos. Convidou o Sr. 

Leandro para uma reunião com alguns setores da Prefeitura, dentre os quais, serviços públicos, 

DIP – Departamento de Iluminação Pública e Habitação. O conselheiro Claudemir representante 

do SINCOR solicitou a palavra e, após consentimento, destacou a importância da participação 

da Segurança Pública, devido os furtos de fios.  O Presidente do Conselho sugeriu que a reunião 

aconteça no dia 29/07 as 16 horas. O Presidente do Conselho aproveitou e disse que gostaria de 

colocar-se como demandante, pedindo que a EDP seja mais enérgica no tratamento com as 

empresas terceirizadas em relação as fiações, sendo que recebe várias reclamações da 

população. Os fios afetam a segurança com riscos de choques e acidentes além da poluição 

visual. Prosseguindo o Presidente do Conselho comentou sobre a parceria com o E.R do SEBRAE 

Guarulhos no projeto APRENDE com bons resultados para a população e agradeceu o apoio. 

Para finalizar, dirigiu-se a Dra. Ivani Tavares da OAB, dizendo que apesar do novo prédio não ser 

próprio, ele possibilita agilidade aos advogados e que conseguiu com intensa negociação igualar 

o custo da locação do prédio Integrado aos custos de aluguéis das unidades que estavam 

dispersas. Para finalizar, informou que recebeu o retorno referente ao teatro na Ponte Alta e a 

disponibilidade está confirmada, pedindo para que seja feito contato com a Emily (assessora) ou 

a Fábia da educação. Informou que ainda está aguardando informações sobre a demanda do 

IFSP Campus Guarulhos. Pediu licença para se ausentar devido a reunião importante e solicitou 

que o Secretário Executivo prosseguisse comandando os trabalhos. O Secretário Executivo 

Alexandre Zeitune solicitou ao Coordenador Técnico que apresentasse as entidades candidatas 

a integrarem o Conselho. O coordenador técnico informou que as duas entidades propostas 

para a reunião seriam o CRECIi e a Lions Club de Guarulhos SUL, os quais foram aprovados na 

análise técnica. O Secretário Executivo convocou o representante do CRECI, não ocorrendo 

manifestação o Secretário Executivo convocou o representante do Lions Club de Guarulhos SUL, 



 

7 
 

Presidente João Cappra. O mesmo foi convidado a fazer a defesa da candidatura. Inicialmente, 

enfatizou o trabalho social da entidade, a filiação à Associação Internacional de Lions Club, e o 

legado de procurar servir a sociedade, ressaltando as campanhas na área da saúde com 

benefícios para a população. O Secretário Executivo então colocou a candidatura em votação, 

de acordo com o regimento Interno do Conselho, solicitando que caso algum conselheiro 

apresentasse óbice a postulação fizesse a manifestação. Não ocorrendo manifestação, o 

Secretário Executivo informou a aceitação do Lions Club Guarulhos SUL, como entidade do 

Conselho de desenvolvimento. O coordenador técnico Devanildo Damião pediu a palavra e fez 

duas observações referentes as entidades que estavam pautadas para serem avaliadas e não 

foram analisadas pela ausência de representantes. O CRECI não apresentou justificativa para a 

ausência e a INNOVATION ligada ao CITIG, sediado no Centro Universitário ENIAC, justificou por 

meio do gestor Sebastião Garcia Junior ausência por problemas médicos. Prosseguindo com a 

ordem do dia, procedeu-se a apresentação de resultados com a utilização de recursos do 

software power point, imediatamente solicitou ao coordenador técnico que disponibilizasse a 

apresentação no grupo social. Fazendo menção aos eventos e participações, mencionou a 

participação no evento de comemoração da celebração de aniversário de nascimento do 

Brigadeiro Santos Dumont a convite do Conselheiro Lourival Honorato e do Coronel Jailson 

Oliveira da Silva, comandante da base aérea de Guarulhos. Informou a intenção da base aérea 

participar do Conselho e comunicou a possibilidade de tratar da duplicação da avenida Monteiro 

Lobato com doação de área para o Município, sendo que irá agenda reunião com esta finalidade 

nos próximos dias. Informou também o contato com diplomatas de Guiné-Bissau reportando a 

reunião com a presença de lideranças na cidade, ocorrida no Hotel Bristol e a possibilidade de 

novas parcerias com o país da África, em agosto deverá ser realizada nova reunião, com o 

convite aos representantes do Conselho e membros do executivo. O Secretário Executivo 

comentando sobre os 11 grupos de trabalho assinalou que o grupo que trata do Comercio Local, 

teve dificuldade em relação a obtenção de dados estatísticos relacionados ao estoque de 

empresas com licenciamento na cidade, sendo que será necessário tratar deste problema em 

Guarulhos. Dando prosseguimento e fazendo comentários sobre as ações do Conselho no Mês, 

comentou sobre o sucesso do Clube do Livro, o qual participou no CIEE e que a segunda reunião 

será no dia 02 de agosto com o livro: A metamorfose de autoria de Franz Kafla. Também 

detalhou a participação de membros do Conselho na reunião do empreendedorismo na FIESP – 

Frente parlamentar, ocorrida no início do Mês. Para terminar este tópico, relatou a visita a 

empresa MS tecnologia, empresa de alta tecnologia oriunda da Incubadora tecnológica que 

atualmente emprega 50 profissionais, altamente qualificados na cidade. O Secretário informou 

que encaminhou ao coordenador técnico a missão de estabelecer critérios para que estas 
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empresas inovadoras e com alto grau de tecnologia possam participar do Conselho, inclusive na 

articulação com a academia local. Relacionado aos eventos futuros, destacou que estão 

previstos a visita ao SENAI Presidente Dutra e também a organização consulta do Fórum de 

sustentabilidade e logística reversa com a FIESP e SENAI. Representantes da AAPAH – 

Associação Amigos do Patrimônio e arquivo histórico, entregaram manifestação de interesse 

em fazer a gestão da Praça IV Centenário, sendo recebido pelo Secretário Executivo. Por fim, o 

Secretário Executivo anunciou que a próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento ocorrerá 

no dia 20 de agosto, as 07h30 no auditório da CÂMARA MUNICIPAL e que as entidades que 

ainda não se manifestaram poderão submeter a inscrição a Coordenação do Conselho.  
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