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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 28 de maio 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: Informações 

Gerais/Projeto/ações: Demandas atendidas e em andamento; Informações de projetos; Análise 

de novas entidades para compor Conselho; Articulações e tratamento das demandas, 

Informações gerais. Após as devidas conformações 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 Secretário Executivo 

do Conselho; Professor Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos; Representante do 

Vereadores de Guarulhos, Vereador Moreira e Devanildo Damião, Coordenador técnico do 

Conselho Municipal. Após a composição, o mestre de Cerimônia passou a palavra ao Vice-

Prefeito Alexandre Zeitune, o qual inicialmente saudou a todos os presentes e passou a palavra 

ao Presidente do Conselho: Prefeito Guti, o qual saudou a todos, enalteceu a presença do 

Legislativo e passou a palavra para o Presidente da Câmara: Vereador Jesus. O Vereador 

destacou que a atual gestão da Câmara possui intensa articulação com a sociedade civil 

organizada, citando reuniões com entidades de ensino, dentre as quais, o Colégio Adventista.  

Destacou que dada a relevância do Conselho, gostaria de sugerir que as reuniões plenárias 

fossem alternadas entre o Paço Municipal e a Câmara de Vereadores, solicitando que a proposta 

fosse analisada pela plenária. Dando seguimento, passou a palavra ao Vereador Moreira, o qual 

agradeceu o convite, enalteceu a participação dos presentes e destacou o nome de várias 

lideranças da ASEC, Cumbica. O Presidente do Conselho, retomando a palavra, pediu permissão 

aos presentes para colocar em votação a proposta de reuniões alternadas entre o Paço 

Municipal e a Câmara de Vereadores. Todos consentiram positivamente e foi colocada em 

votação a proposta do Vereador Jesus. Colocada em votação, todos votaram positivamente pela 
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proposta, deliberando que a próxima reunião do Conselho no dia 18 de junho ocorra na Câmara 

Municipal de Vereadores. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Secretário Executivo, o 

qual, consultou o Coordenador Técnico referente aos tópicos a serem apresentados. Em 

sequência, ministrou apresentação com auxílio do recurso de data show, seguindo a ordem do 

dia. Com destaque, enumerou as diversas ações do Conselho, o qual começou a operar em 

fevereiro e apresenta resultados significativos. Descreveu os eventos do Mês, destacando a 

visita ao Parque Tecnológico de Sorocaba e a programação envolvendo o Lixo Zero, ressaltando 

a importância de discussão dado que é necessário transformar o atual passivo de 91 milhões de 

reais/ano em ativos para a cidade.  Abordou a importância da Praça IV Centenário e as ações de 

zeladoria, reforçando que a ação estratégica passa por uma solução de governança. Prosseguiu, 

descrevendo o andamento do projeto de energia fotovoltaica, o qual envolve parcerias da 

Sociedade do Sol (empresa Incubada na Incubadora AGENDE), CECAP e a empresa SICREDI. 

Continuou destacando o clube do Livro que conseguiu o apoio do CIEE e do Movimento de 

jovens – MOVIGRU. Comentou sobre o projeto de operação delegada e horas extras para a 

guarda civil metropolitana, com a oportunidade de envolver a SASP, a qual já participa e tem 

experiência na gestão de um fundo de segurança. Solicitou o apoio da OAB para o rearranjo do 

Fundo. Agradeceu o apoio do Secretário Gilvan Passos, o qual já providenciou a entrada no 

Conselho. Seguindo a apresentação, entrou no segmento dos desafios, abordando o sistema de 

gestão integrada e formulários eletrônicos da PRODESP, descrevendo que o tema recebeu um 

estudo técnico do Conselho, imediatamente enviado para a Secretaria de Saúde, a qual fez a 

devolutiva, alegando que já estava num processo de seleção de outra ferramenta tecnológica. 

O Secretário Executivo reforçou o papel orientativo do Conselho, e que a solução da PRODESP 

deveria ser analisada detalhadamente de forma técnica.  Dando prosseguimento a 

apresentação, abordou outro desafio: o PROJETO TEAR da Secretaria de educação, descreveu 

que o Conselho realizou: reunião técnica, relatórios técnico e comunicação de apoio ao projeto. 

Os conselheiros reconhecem os esforços para mudanças em andamento para a região do 

Continental, todavia, as análises preliminares apontam que a solução mais viável seria de 

ocupação do imóvel da Prefeitura, atualmente cedido ao SESI 398, o qual será devolvido em 

meados deste ano. As variáveis apontam que o investimento seria menor aos cofres públicos e 

o grau de satisfação dos atendidos e familiares seria maior. Informou que fez comunicação 

oficial ao Governo e a Secretaria de saúde, aguardando as devolutivas. Avançou na apresentação 

destacando as conquistas, ressaltando a atração da empresa YELLOW a qual atua no segmento 

de mobilidade com patinetes e bicicletas. Fez o registro das reuniões com a executiva da 

empresa e informou que nos próximos dias estará recebendo cópia do decreto, o qual é o marco 

legal para avanço do projeto, solicitando que o coordenador técnico distribua aos conselheiros 
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e o Legislativo. Ressaltou que a empresa tem grande interesse em se instalar na cidade e que o 

Conselho conta com o apoio do Executivo e do Legislativo para análise e posterior tomada de 

decisão. Finda a exposição, o Presidente do Conselho solicitou a projeção do slide com as ordens 

do apresentações, as quais seriam por 05 minutos com tempo controlado pelo Coordenador 

Técnico, os representantes fariam a exposição com a utilização de microfones. O Secretário 

Executivo solicitou a permissão aos inscritos que a primeira apresentação fosse do Presidente 

do Sincomércio: Reginaldo Sena, o qual tinha informado preliminarmente de compromisso. 

Com a concordância de todos, iniciou-se a fase de depoimentos com as demandas apresentadas 

pelo Gestor Reginaldo Sena. Ele agradeceu a presença e compreensão de todos e informou que 

apresentou ao coordenador técnico do Conselho, o levantamento do número de empresas do 

Município, efetuados pela JUCESP, o qual apontou a existência de 117 mil CNPjs em Guarulhos. 

Disse que de acordo com a metodologia da Câmara técnica do Conselho, o dado será 

confrontado com as bases da Fazenda e da SDU para medir o impacto da Campanha que será 

realizada para regularização das empresas de comércio e serviços na cidade. O próximo tópico 

abordado pelo Sr. Reginaldo Sena foi a solicitação de um prazo maior para debater sobre as 

restrições de circulação no Centro da cidade, informando que a consulta as bases de associados 

apontam para a necessidade de maior discussão em relação as alterações. Agradeceu aos 

presentes e encerrou a fala. O Secretário em exercício Martinho Risso da SDCETI foi convidado 

a falar em seguida. O Secretário agradeceu a todos e iniciou informando que iria abordar a visita 

ao Parque Tecnológico de Sorocaba. Destacou que a visita surgiu a partir de uma reportagem na 

Rede Globo que apontou a cidade de Sorocaba como a mais industrializada do Interior do Estado 

de São Paulo, com oferta de empregos qualificados. Disse que a visita foi organizada pelos 

próprios conselheiros que arcaram com os custos de alimentação e transporte, citando 

nominalmente alguns que participaram da visita. Reportou que de acordo com os dados 

apresentados pelo Presidente Roberto Freitas disponíveis nos documentos do Conselho, 

ocorreu grande valorização do metro quadrado na região, também que a Prefeitura fez 

investimentos de 4,8 milhões anuais e recolhe tributos de mais de 8 milhões/ano. Em seguida 

destacou a relevância da academia, que participa com laboratórios, ocupando espaços para 

projetos e desenvolvendo pesquisas nas áreas de nanotecnologia, tecnologias de Informação e 

comunicação, instrumentos para detecção de vazamentos e citou a presença de empresas 

startups. Por fim, com ênfase, disse que a visita foi esclarecedora pelo fato de dirimir dúvidas 

relacionadas a empresa Toyota como âncora do Parque Tecnológico, dado que a empresa não 

possui participação direta e não faz nenhum investimento, diferentemente de informações 

anteriores. O Conselheiro Antonio Messias representante da SAI foi o próximo a se pronunciar, 

ele agradeceu a oportunidade e imediatamente transferiu a palavra para a Dra Fernanda Reis 
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Merli Martins da Clínica e Consultoria Multidisciplinar COMUNICARE, a qual atua desde 2003, 

no atendimento multidisciplinar de crianças, adolescentes e adultos com Transtornos do 

Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), outros Transtornos Comportamentais, Afetivos, de Integração Sensorial, 

de Linguagem verbal e escrita, de Aprendizagem, Distúrbios da Comunicação e da fala. Ela 

destacou na apresentação dados referentes a população do Brasil e a incidência de casos de 

autismo, numa proporção de 1% da população, ressaltando a importância do atendimento. Em 

seguida convidou a Juliana representante da entidade Giz na lousa para compartilhar a 

apresentação, a qual informou a necessidade de desenvolver projetos que tratem do 

envelhecimento dos autistas. Informou o trabalho voluntário realizado por estas entidades e 

que parcela significativa da demanda não é atendida após o diagnóstico. O próximo convidado 

a expor a demanda foi o Conselheiro Gustavo Prado da Associação Comercial, ele observou que 

a sua exposição seria no aspecto de valorizar a questão tecnológica, posicionando que é uma 

área de interesse e atuação, inclusive internacional. Relatou aspectos relacionados a visita ao 

Parque Tecnológico de Sorocaba, elogiando a visita e relatou um estudo que desenvolveu no 

qual existe correlação positiva entre cidades com maior renda per capta e número de patentes, 

ou seja, maior aplicação de tecnologia. Em seguida, com base na ordem, foi chamado para 

apresenta a demanda o Sr. Aarão Ruben de Oliveira da AGENDE, o mesmo informou que estava 

protocolando um ofício com considerações e sugestões a Lei de inovação, oriunda do projeto de 

Lei 3804/18 recentemente aprovada pela Câmara Municipal. O mesmo entregou cópias ao 

Presidente e Secretário Executivo, protocolando uma cópia com o Coordenador Técnico e 

solicitou a atenção para efetuar a leitura do Ofício. O ofício fez considerações relacionadas ao 

processo de elaboração da Lei, a qual tinha similaridades com a proposta apresentada pela 

Agende em 2013, mas ressaltou que a discussão da Lei não abriu espaço para contribuições das 

entidades. Também, na leitura, informou que a Incubadora Tecnológica não foi citada 

diretamente na Lei, mesmo, todos sendo sabedores que todo o projeto do Parque Tecnológico 

se iniciou com a Incubadora. Mostrou preocupação com o item relacionado ao IPTU, solicitando 

maior discussão, dado que preceitua renúncia fiscal, neste tempo de restrição orçamentária. 

Destacou que o maior fator de atração de empresas será a celeridade na obtenção de 

licenciamentos. Após a leitura, fez agradecimentos aos presentes. O próximo a se apresentar foi 

o Professor Dr. Daniel Vazquez da Universidade Federal de Guarulhos. Inicialmente solicitou 

desculpa pelos erros de comunicação que não permitiram participar das reuniões anteriores. 

Agradeceu a participação no Conselho de Desenvolvimento e informou que desde 2007 a 

Universidade tem impactos positivos na cidade e sobretudo no Bonsucesso. O crescimento da 

entidade é evidenciado nos números de crescimento de 40 alunos para 4.000 e na ampliação de 
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áreas acadêmicas atendidas.  O Campus de Guarulhos absorve alunos da rede pública com 2/3 

dos alunos e 70% dos mesmos possui renda inferior a 1,5 salário mínimo. A titulação do quadro 

dos professores é outro fator de destaque com 245 doutores, O investimento já realizado no 

Município é de 60 milhões e movimenta 40 milhões anualmente. Também apresentou os 

indicadores que apresentam a Universidade como a 4ª melhor no país e destaque em projetos 

de igualdade dos gêneros e em parceria com a Câmara Municipal. Por fim, solicitou aos 

presentes a oportunidade de apresentar uma sugestão de moção de apoio às Instituições 

Federais de Ensino. Com a devida permissão do Conselho, fez a leitura, consignando o texto na 

comunicação da rede social do Conselho. Após a leitura, o Secretário Executivo indagou aos 

presentes a concordância com a moção. Todos concordaram, o Conselheiro Martinho Risso fez 

uma pequena ressalva, indicando que o termo “corte” deveria ser substituído por 

“contingenciamento”. Após a deliberação o Secretário Executivo designou ao Coordenador 

Técnico Dr. Devanildo Damião que formalizasse o texto no Conselho e o deixasse disponível para 

ampla divulgação. O Prefeito pediu a palavra e informou que teria uma reunião urgente com o 

Secretário Paulo Carvalho e teria que sair mais cedo, mas permaneceria para ouvir mais algumas 

demandas. Em seguida, foi convidado ao pronunciamento, o Sr. Luciano Guerra da SICREDI, o 

mesmo agradeceu a participação no Conselho e colocou-se à disposição de todos os membros 

para discutir soluções. Informou que se encontra em discussão um projeto com a Sociedade do 

Sol (Paulo de Tarso), CECAP (Ricardo Barea) e o Coordenador Técnico Devanildo Damião, para 

modelagem com o objetivo de oferecer solução fotovoltaica para o CECAP. Aproveitou e 

informou que brevemente abrirá outra agência no Município, especificamente na Vila Galvão. 

Por fim informou que deixou com o Secretário Executivo do Conselho, o texto do decreto 

Municipal que inibe as cooperativas de crédito a ofertar crédito consignado aos funcionários, 

solicitando que o texto possa ser revisto e analisado. Imediatamente, o Secretário Executivo 

concordou com o recebimento. Após os agradecimentos, foi convidada pelo Presidente do 

Conselho para pronunciamento a Sra. Patricia Santiago Andrioli, representando o SINDASP.  De 

início, a mesma informou que o Presidente Marcos Farneze estava em outra agenda inadiável, 

informando que o mesmo solicitou desculpas aos presentes. Destacou a importância do fórum 

CODEMGRU, criado há pouco tempo e já com tantas demandas e soluções. Classificou de grande 

trabalho e que o grupo obterá grandes conquistas para o desenvolvimento da cidade de 

Guarulhos. Falou sobre o SINDASP que é uma entidade atuante na área de comércio exterior e 

no aeroporto de Guarulhos. O mesmo participa como representante do setor privado, das 

“Comissões Locais de Facilitação de Comércio (Colfacs)”, instituídas pela Portaria conjunta 

RFB/DAS/ANVISA nº 1702, DE 07 de novembro de 2018. Por meio dessas reuniões já obteve 

conquistas que favorecem os exportadores e importadores e por consequência a cidade de 
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Guarulhos. Por último, com relação a DUIMP – Declaração Única de Importação, que é um novo 

documento eletrônico de processo de importação, disse que o SINDASP está preparando um 

treinamento que oferecerá aos interessados do grupo CODEMGRU. O Presidente do Conselho. 

Prefeito GUTI informou que iria fazer as ponderações apresentadas até o momento e que após 

a saída o Secretário Executivo assumiria os trabalhos. Iniciou agradecendo ao Dr. Daniel Vazquez 

da UNIFESP pelos resultados expressivos alcançados pela entidade no Município, colocando os 

equipamentos públicos a disposição da entidade. Ato contínuo, parabenizou a SICREDI por mais 

uma agência no Município e os planos de expansão e a intenção de analisar o decreto. 

Especificamente, relacionado a representante Patrícia Santiago do SINDASP, parabenizou pela 

qualidade da Revista que foi ofertada no evento e disse que fará a leitura com acuidade. 

Ressaltou a importância do Sincomércio na cidade e convocou o Secretário do STT Paulo 

Carvalho explicasse o projeto de alteração do viário do Centro. Destacou que as experiências 

internacionais apontam para a necessidade de privilegiar o transporte coletivo sobre o 

individual. A palavra foi dada ao Secretário Paulo Carvalho que disse que a Secretaria está aberta 

ao diálogo e que não ocorrerão proibições, todavia, a priorização dos coletivos. Informou que 

na pesquisa de satisfação de usuários de coletivos, o principal fator negativo é o tempo de 

demora das viagens.  Informou que o projeto no Centro da cidade, acarretará transformações, 

mas, que serão avaliadas as melhores soluções com testes e que nada será impositivo.  O 

Presidente do Conselho solicitou novamente a palavra e enalteceu o trabalho voluntários da 

Fernanda e da Juliana com os autistas e a preocupação em tratar de ofertar melhores condições 

na fase de envelhecimento. Informou que a área da Saúde é extremamente crítica e que nos 

últimos 07 anos, aumentou em 70% a demanda no Sistema único da Saúde, ou seja, o aumento 

é equivalente a uma população inteira de cidade média. Ao mesmo tempo, a estagnação 

econômica compromete a arrecadação, sobretudo, o ICM, impondo o desafio de atender mais 

pessoas com menor recursos. Informou que obteve informações aos profissionais da Saúde que 

existe atendimento dos autistas no âmbito do CAPs com psicólogos e terapeutas. Informou que 

os recursos são vinculados ao Ministério da saúde, limitando a possibilidade de articulações, 

mas, existe o total interesse para desenvolver trabalhos conjuntos.  Agradeceu as palavras do 

representante da ACE – Gustavo Prado e solicitou que o Secretário adjunto da SDCETI, Martinho 

Risso apresente o status do projeto do Parque Tecnológico para o mesmo. Dirigindo-se ao 

Conselheiro Aarão Ruben de Oliveira, agradeceu as sugestões e explicou que entrou em contato 

por comunicação social com o Secretário da SDCETI, o qual informou que ocorreu discussão da 

Lei da Inovação nas entidades. Informou que a lei de inovação ficou 120 dias na Câmara para 

aprovação, mas que todas as contribuições são importantes. Designou que o Secretário 

Executivo do Conselho de Desenvolvimento Alexandre Zeitune e o Secretário Adjunto da SDCETI 
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Martinho Risso elaborem uma Câmara técnica no Conselho para discutir contribuições para a 

Lei de Inovação e que modificações poderão ser realizadas. A seguir, pediu alguns minutos para 

apresentar as colocações finais. Parabenizou a presença e o trabalho do Sr. Lourival Honorato 

e a preocupação constante com a questão ambiental. Observou que existem oportunidades para 

reparar danos ambientais. Disse que a questão logística é fundamental para o desenvolvimento 

de grandes cidades, citando a perspectiva histórica, com as regiões que se desenvolveram no 

entorno do Rio Nilo, Tigres e Eufrates. Destacou que Guarulhos tem o potencial de se tornar 

uma grande Aerotrópole. Ponderou que os danos precisam ser reparados, decorrentes do maior 

Aeroporto da América do Sul. Citou estudos que indicam a possibilidade de cobrança de taxa, 

em relação a movimentação das aeronaves, vinculado ao fundo do meio ambiente, diretamente 

das companhias aéreas. Fez projeções, na qual a cobrança de taxa de R$ 1.800,00 poderia gerar 

em torno de R$ 360 milhões anuais ao fundo, permitindo maior oferta de parques para a cidade 

e resolução de problemas ambientais. Citou que a discussão está na pauta do CTM – Código 

Tributário Municipal. Reservou na sua fala, boas notícias para finalizar, tais como a evolução das 

obras do Trevo Bonsucesso com a liberação para conexão do último viaduto com a Rodovia 

Dutra. Adiantou que iria nos próximos dias para Brasília negociar com o DNIT. Também informou 

que o percentual de defasagem dos medicamentos do Município atingiu 15%, atingindo 

percentual referendado pelo Ministério da Saúde. Informou que novos médicos estão sendo 

contratados e que 147 profissionais estarão designados para trabalhar nas unidades até agosto. 

Informou as evoluções na PPP da Iluminação Pública, citando que os envelopes com as propostas 

serão abertos no dia 25/06/2019. O edital da PPP recebeu apoio consultoria da FIPE. A entidade 

vencedora do certame trocará nos próximos dois anos, todo o Parque de iluminação da cidade  

se financiará com os recursos da COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO 

DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  O Presidente se despediu de todos, encaminhando os trabalhos para 

o Secretário Executivo, o qual imediatamente convocou pela ordem de exposições, o Professor 

Vagner Rigueira do CIEE, o mesmo dirigindo-se ao microfone fez agradecimentos ao Conselho 

de Desenvolvimento, enfatizando que a ação do Conselho permitiu a prorrogação por mais 6 

meses do contrato com a educação, que emprega 400 estagiários. Falou dos benefícios que o 

projeto proporciona, sendo que existem melhorias a ser desenvolvidas no projeto, mas é 

essencial a intenção de continuidade do mesmo. O SENAI Guarulhos também inscrito para a 

plenária, teve ausência justificada por meio do seu Diretor: Renato Professor Renato Daracdjian. 

Em seguida, assumiu a palavra na plenária a Dra. Mariluci Martino, a qual reiterou que a FATEC 

está a 10 anos na cidade de Guarulhos e conseguiu recentemente a mudança para um prédio 

próprio na região do CECAP. Hoje conta om 1.100 alunos nos cursos de Logística, Logística 

Aeroportuária, Gestão da produção e Comércio Exterior. Por fim, enfatizou a realização do 
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Congresso FATECLOG em Guarulhos que ocorrerá nos dias 31 de maio e 01 de junho na própria 

FATEC, o evento está estruturado para a discussão da logística em dois dias, com ênfase na 

questão 4.0 e também a gestão do conhecimento. O evento está na 10ª edição, e trará grande 

movimentação no entorno da FATEC, sendo que a abertura será na sexta-feira 31/05 às 10 horas 

e todos os conselheiros estão convidados. Para finalizar as apresentações das entidades escritas, 

representando a FIG/UNIMESP tomou a palavra o Professor Fabiano Celani, inicialmente 

agradeceu o apoio do Conselho de Desenvolvimento e destacou que a instituição é a mais antiga 

da cidade. Os trabalhos pioneiros ocorreram em 1965 na região da Ponte Grande com o curso 

de direito. Reportou a qualidade dos cursos localizados na Vila Rosália e se colocou a disposição 

para contribuições. A palavra foi novamente direcionada ao Secretário Executivo, invocou a 

ordem do dia: colocação em votação as candidatas a participarem do Conselho: Faculdades 

Torriceli e Associação dos Rotarianos. O representante da Faculdades Torriceli: Professor Paulo 

Cesso informou a retomada da Faculdade após 06 anos com cursos voltados a gestão e 

tecnologia, com diferenciação com o novo propósito da entidade. Abordou que a entidade vai 

estreitar o relacionamento entre teoria e prática com aplicações, para ilustrar citou projetos de 

energia fotovoltaica pelos próprios alunos. Aproveitou a ocasião e convidou a todos para a 

inauguração do Centro de Eventos. O Secretário Executivo colocou em votação a proposta das 

Faculdades Torriceli, destacando que a mesma tinha obtido parecer positivo do grupo técnico 

do Conselho. Todos concordaram com o parecer, e a Faculdades Torriceli é integrante do 

Conselho do Desenvolvimento. Prosseguindo, o Secretário Executivo, convidou o Sr. Vadir Pinto 

da Associação dos Rotarianos para que o apresentasse a instituição, antes da análise dos 

Conselheiros. O Sr. Valdir Pinto, destacou que a Associação de Rotarianos é uma instituição 

mundial, com serviços relevantes para a sociedade, com foco no desenvolvimento e 

contribuição social. O Secretario Executivo fez os agradecimentos e colocou em votação a 

proposta de adesão da Associação de Rotarianos, o qual obteve parecer técnico positivo. Todos 

os conselheiros acenaram positivamente e a associação dos Rotarianos foi admitida no 

Conselho. Em seguida, o Conselheiro José Lapetina, do Sindicato de plásticos, solicitou a palavra 

e agradeceu a participação, prosseguiu informando o interesse em participar das discussões 

sobre lixos, resíduos, reciclagens e ponderou a importância de relativizar alguns conceitos sobre 

embalagens e destacou a preocupação com a região do Cabuçu. O Coordenador Técnico Dr. 

Devanildo Damião solicitou a palavra ao Secretário Executivo e fez agradecimentos. De início ao 

jornalista Maurício Siqueira, o qual cobriu o evento jornalisticamente e divulgou matéria, ao 

Presidente do MOVIGRU Kauê Martins, novo integrante do Clube do Livro, ao Sr. Flávio Naressi 

do CREA pelo apoio nas câmaras técnicas e a representante da OAB, Dra. IVANY TAVARES pela 

presença e a convidou para participar das discussões técnicas. O Secretário Executivo solicitou 
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a palavra e disse que o espirito do Conselho é ajudar a cidade e propor políticas púbicas de 

qualidade, informou que os limites do Conselho são determinados pelos conselheiros. Destacou 

o papel e importância da plataforma colaborativa e respeito a todas as opiniões, e que a oferta 

de protagonismo é parte do processo de evolução. Novamente, agradeceu a participação de 

todos e ressaltou que o Conselho em pouco tempo de atuação, mas se consolidou como 

instrumento importante para a sociedade, sendo inclusive modelo para outras cidades e que no 

futuro poderá agregar outros atores sociais como o Ministério Público. Por fim, anunciou que a 

próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento ocorrera no dia 18 de junho, as 07h30 no 

auditório da Câmara Municipal e que as entidades que ainda não se manifestaram poderão 

submeter a inscrição a Coordenação do Conselho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devanildo Damião 

Coordenador Técnico 

Alexandre T. Zeitune 

Secretário Executivo 

Gustavo H. Costa 

Presidente do Conselho 


