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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 26 de março do ano de dois mil e dezenove, ocorreu no período da manhã, no Paço Municipal, sede 
do Governo da Prefeitura Municipal de Guarulhos a segunda reunião do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal com a seguinte ordem do dia: Informações Gerais/Projeto/ações:  Clube do Livro, Clube do 
Xadrez; e Violeiros (Prêmio Inezita Barroso); Projeto - Praça IV Centenário; Pedidos de novas entidades para 
integrar Conselho. Apresentação e considerações sobre Memorandos já encaminhados; Projeto S4SP – 
Saúde, Espaço para 07hs45 – REPRESENTANTES DAS ENTIDADES: Demandas das Entidades. apresentação 
das demandas das entidades. Articulações e tratamento das demandas. A mesa foi composta pelos 
senhores: Alexandre Turri Zeitune, Vice-Prefeito, Devanir Cavalcante de Lima, representando o Prefeito 
Gustavo Henric Costa, e o Coordenador Técnico do Conselho Devanildo Damião. O mestre de Cerimônia 
passou a palavra ao Vice-Prefeito Alexandre Zeitune que inicialmente saudou a todos os presentes e iniciou 
a apresentação com auxílio de recurso multimidia. Primeiramente explicou sobre o espaço destinado ao 
CODEMGRU no Teatro Adamastor, como uma plataforma para iniciativas criativas, otimizando o valor para 
a sociedade do equipamento. Destacou o Prêmio Inezita Barroso conquistado pelos violeiros que 
desenvolvem os ensaios nas noites de quinta-feira no CODEMGRU. Em seguida comentou sobre o clube do 
livro que está sendo desenvolvido num projeto de estágio orientado pelo Dr. Devanildo Damião pela aluna 
Isadora Sales Costa. Também que o Clube do xadrez irá acontecer as tardes de sábado. Em seguida passou a 
comentar sobre as iniciativas que já resultaram em memorandos e articulações com o Executivo. Ressaltou 
que considerando a sustentabilidade, a energia fotovoltaica é uma opção viável, sendo que encaminhou 
proposta que prevê a economia significativa para a cidade. O projeto já protocolado recebeu o apoio do 
Conselho, dada a possibilidade de economia para o Município. Dando prosseguimento, foi abordada o pedido 
da Universidade Brasil de encaminhar internos para auxiliar a rede pública de saúde municipal, a proposta já 
foi discutida e encaminhada a Secretaria de Saúde e novamente foi destinada ao Executivo Central para 
apreciação. Outro elemento abordado foi a apresentação que a PRODESP realizou referente ao sistema S4SP, 
o qual permite sistematizar as informações na área de saúde. Foi detalhado o processo que se iniciou com a 
visita ao Hospital Padre Bento resultando na reunião técnica ocorrida no Adamastor. Com a concordância 
dos conselheiros em dar andamento a proposta de fazer o convênio com o Estado de São Paulo para 
utilização do sistema, dado que os custos de propriedade intelectual são inexistentes. O grupo técnico que 
trata este tema desenvolveu um relatório técnico que será submetido a Secretaria de saúde para apreciação. 
Para finalizar a fase da apresentação inicial do Sr. Zeitune foi comentado sobre os estudos para desenvolver 
a estratégia da operação delegada no Município de Guarulhos, na ocasião foi registrado o trabalho em 
conjunto com a Associação de cabos e soldados e como essa estratégia já utilizada em outros municípios 
vizinhos, inclusive Bragança poderia ser útil para o Município. O Secretário Executivo do Conselho solicitou a 
concordância dos conselheiros em relação aos encaminhamentos e anunciou o início da fase de 
apresentação das demandas das entidades. O Dr. Devanildo Damião solicitou que as entidades se dirigissem 
e proferissem os discursos no microfone principal do Auditório e destacou que as entidades deveriam seguir 
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a ordem exposta na apresentação. Inicialmente o Sr. Reginaldo Sena agradeceu os presentes e colocou as 
demandas da entidade organizados em três tópicos: 1. Calçadão do comércio, sugerindo a facilitação e o 
apoio da Municipalidade, promovendo a abertura dos comércios aos domingos e que nestes locais as ruas 
sejam fachadas e os comerciantes poderão abrir o seu estabelecimento com segurança e apoio.  2. Plano de 
regularização de empreendedores e comércios e comércios já estabelecidos com o objetivo de criar 
condições para a regularização. 3. Utilização de espaços de praças públicas e CEUS para exposição e venda 
de produtos, além de palestras, artesanatos e outros. No final chamou o Presidente da ACE, Sr. Willian 
Paneque que corroborou as palavras e mostrou apoio aos projetos, O Sr. Reginaldo Sena protocolou 
documento junto a coordenação do Conselho. Em seguida a Dra. Mariluci Martinho, representante da FATEC 
fez a exposição. Como primeiro tópico, apresentou o histórico da entidade no Município, convidando a todos 
para conhecer a infraestrutura atual no Bairro do CECAP. Destacou que ocorrerá este ano em Guarulhos um 
importante evento: a FATEC LOG, feira de promoção com ênfase em Logística. Solicitou o apoio das entidades 
ao evento que vai ocorrer nos dias 31/05 e 01/06 nas dependências da FATEC. Prosseguindo com as 
exposições das entidades, o Sr. Fabiano Cravo Roxo, agradeceu a oportunidade da Universidade Brasil 
participar do Conselho, destacou que recentemente assumiu novo papel na instituição e gostaria do apoio 
de todos para dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pela Dra. Ana. Prosseguiu discorrendo 
sobre a proposta da Universidade ofertar internos (estudantes de medicina da unidade de Fernandópolis) 
para o poder público municipal da cidade. O CIEE representado na reunião pela Sra. Simone Lopes e Vagner 
Rigueira, o qual foi o responsável pelo pronunciamento, destacou de forma enfática a preocupação com o 
término do contrato com a Secretaria da educação que possibilita a oferta de bolsas para 400 estagiários de 
pedagogia auxiliar no processo de inclusão de crianças com deficiência nas escolas. Destacou que as 
informações estão confusas e desencontradas, solicitando o auxílio do Conselho para que não ocorra prejuízo 
para a sociedade. O Sr. José Miranda Alberto Cravo Roxo representando a Agência de Desenvolvimento e 
Inovação de Guarulhos - Agende iniciou o pronunciamento abordando a importância econômica de uma 
incubadora, ressaltou que o desenvolvimento de novas empresas não é tarefa trivial e que Guarulhos não 
pode prescindir de um equipamento como este, pois, no está jogando fora o desenvolvimento e crescimento 
econômico. Fez analogias com o mundo animal comparando a incubadora como um touro altamente 
produtivo e que não a apoiar significa ficar sem o touro e as próximas gerações de animais. Disse que a 
Incubadora Tecnológica é de Guarulhos e não pertence a uma entidade específica e merece apoio de todas 
as entidades e sobretudo do poder público. Solicitou apoio do Conselho de Desenvolvimento ressaltando 
que as articulações até o momento não surtiram nenhum resultado. Representando o SETCESP, o Sr. Celso 
Masson estruturou a sua exposição em três tópicos, os quais serão destacados a seguir: 1. Inclusão das 
empresas do segmento que representa nos incentivos fiscais do Município, Sim Guarulhos; 2. Racionalizar a 
questão da cobrança de publicidade, reavaliar a cobrança com base nos caminhões; 3. Plano de cargas para 
o Município, enfatizou que existe um estudo feito em conjunto com a Agende que foi coordenado pelo Dr. 
Devanildo Damião que poderia servir de referência para o novo estudo. O Sr. Carlos Pelúcio representando 
do SEST SENAT destacou a importância do Município e que mesmo não sendo morador da cidade, possui 
grande amor e respeito pela mesma. Dividiu a sua apresentação em dois tópicos, o primeiro sobre a oferta 
de 500 vagas gratuitas para que os cobradores possam se qualificar para tornar-se motoristas, aumentando 
a empregabilidade, solicitou auxílio na divulgação e informou que o projeto está com vagas disponíveis até o 
dia 18 de abril. Como segundo tópico abordou a dificuldade em relação aos cursos gratuitos para a 
comunidade de ônibus escolares, devido a divergências entre os sistemas de controle da municipalidade, 
dado que existe divergência de informações, sendo necessário um alinhamento para que as cobranças de 
taxas não ocorram de forma duplicada. Terminou a fala fazendo uma sugestão sobre a estruturação de um 
circuito de ciclo turismo na cidade. Dando continuidade à reunião, a Profa. Viviane Patrício Delgado 
representante da Universidade Nove de Julho - Uninove, abordou inicialmente dados da Uninove, 
informando da abertura do campus de Guarulhos, onde funciona o curso de Medicina, com turmas em 
andamento. Informou, também do processo de bolsas de estudos para o curso de Medicina e a importância 
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de uma ampla divulgação, com ênfase junto as escolas públicas de Guarulhos. Os candidatos as bolsas devem 
ser oriundos de escolas públicas ou comprovar que estudou como bolsista integral, em escola particular; 
comprovar renda per capita de até 01 salário mínimo e meio. Destacou que prefeito de Guarulhos indicou 
03 nomes da Prefeitura de Guarulhos na composição da Comissão de Bolsas, responsável pela análise dos 
candidatos, assegurando rigor e transparência em todo o processo. Destacou a seriedade do processo, onde 
são realizadas visitas sociais a todos os candidatos. Prosseguiu solicitando apoio na divulgação das ofertas de 
bolsas de estudo e para que as mesmas possam ser preenchidas por moradores de Guarulhos. Convidou a 
todos os presentes para participarem de uma visita ao Campus de Medicina da Uninove de Guarulhos, 
sugerindo o dia 09 de abril as 07h30. Enfatizou o trabalho de inclusão universitária realizado pela Uninove. 
Dando prosseguimento, o Mestre Carlos Pignatari da Anhanguera, iniciou a apresentação reportando o 
projeto de pesquisa do Dr. Sandro de Almeida, o qual tem como objetivo monitorar geneticamente 
alterações em idosos, sendo necessário definir grupos de controle para desenvolvimento da pesquisa. 
Prosseguiu destacando o interesse da professora Samara que está desenvolvendo o doutorado na área de 
inovação e tecnologia em pesquisar a Incubadora de Guarulhos para fins de pesquisa. Continuou infirmando 
que na sexta-feira (29/03) ocorrerá uma reunião na sede do CODEMGRU para tratar do tema. Por fim, 
mostrou preocupação com o Trevo do Bonsucesso e solicitou que observasse a viabilidade de abertura do 
acesso da ponte da GLP para os ônibus nos horários de pico. A última entidade a se apresentar foi o Centro 
Universitário ENIAC, representado pelo professor Daniel José Lopes Júnior que enfatizou o projeto do Centro 
de Inovação CITIG, informou que o CITIG é gerenciado pelo Innovation que é uma entidade sem fins 
econômicos, portanto aberto a participação das entidades. O Centro de Inovação foi credenciado pela 
SDECTI-SP do Estado de São Paulo, possuindo um escritório de projetos para auxiliar o desenvolvimento de 
empresas e pretende instituir uma incubadora. Destacou o estudo que foi desenvolvido com o objetivo de 
levantar os principais segmentos econômicos da cidade, trabalho que foi finalizado com sucesso. Destacou a 
intenção de realizar estudo com o objetivo de levantar as demandas de laboratórios na cidade. Dando 
prosseguimento o Dr. Devanildo Damião anunciou a próxima etapa dos trabalhos com o objetivo de 
encaminhamento e tratamento preliminar das demandas. O Secretário Executivo Alexandre Zeitune 
explicou que iria fazer ponderações e que poderiam ser realizadas contribuições pelos presentes no 
auditório. Inicialmente sobre as demandas anunciadas pelo SETCESP destacou que referente a proposta do 
calçadão seria interessante o desenvolvimento de uma Câmara Técnica no Conselho, envolvendo o conceito 
de economia criativa com a coordenação do Sincomércio, da Associação Comercial e da academia para 
discutir o melhor modelo. Especificamente relacionado a questão da publicidade e adequação ao programa 
SIM Guarulhos a Dra. Magda Berberich da ASSEAG irá coordenar as reuniões para equacionar a situação. No 
que tange a demanda da FATEC foi proposta a criação de um espaço no evento da FATEC para a participação 
do Conselho. A Dra Mariluci da Fatec solicitou a palavra e destacou que precisaria algumas reuniões na 
própria Fatec de forma antecipada para posicionar demandas pontuais, ficando a cargo do coordenador a 
marcação de uma agenda. Relacionado a demanda da Universidade Brasil foi destacado o histórico em 
relação a demanda, num primeiro momento a oferta parece ser positiva, mas que existe a necessidade de 
maiores informações e será feito o acompanhamento do processo e solicitação de informações da Secretaria 
de Saúde.  A Conselheira Profa. Viviane Patrício Delgado representante da Universidade Nove de Julho – 
Uninove, questionou sobre o informe dado pelo representante da Universidade Brasil, discordando do 
encaminhamento dado pela mesa, uma vez que que a Prefeitura de Guarulhos tem um acordo firmado com 
a Uninove no processo de abertura do campus de Medicina, foi explicado pelo Secretário Executivo que o 
Conselho trata de órgão conector e articulador, não tendo nenhum poder de veto ou imposição às propostas, 
esclarecendo o protagonismo das entidades titulares do Conselho. Especificamente relacionado ao CIEE foi 
destacado a importância dos serviços, sendo que enquanto Secretário de Educação o Sr. Alexandre Zeitune 
cancelou contratos com a empresa Civitas pela discordância das atividades da mesma, observou a 
necessidade de analisar o contrato, solicitando ao Sr. Devanir Cavalcante que faça a análise também. Sugeriu 
uma reunião futura no Adamastor sobre o reposicionamento dos estagiários. O Conselheiro Maurício Colin 
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enfatizou que outras entidades possam participar do evento. Tendo como pauta a AGENDE, foi destacado 
pelo Secretário Executivo, a importância da mesma e a necessidade de encontrar uma solução, o Sr. José 
Miranda Cravo Roxo pediu a palavra e destacou que o  a necessidade de se encontrar uma solução, ressaltou 
que empresas não nascem por osmose e precisam de locais especializados e apropriados para se 
desenvolverem. Relatou que infelizmente, nenhum apoio do governo foi efetivo e que desta maneira, o 
projeto não prosseguirá. O Sr. Celso Masson do SETCESP destacou que o Governo já fez inúmeras promessas 
e não se obteve nenhum resultado, mostrou indignação com a situação atual. O sr. Zeitune enfatizou que o 
Conselho não é um organismo de execução, mas sim de articulação e que irá prover esforços para resolver a 
situação, indicou que sejam realizadas reuniões com entidades e sobretudo, a academia para buscar 
soluções. Dando prosseguimento, foi colocado em foco as demandas do SETCESP, relacionado ao sim 
Guarulhos e a taxa de publicidade foi indicada uma reunião operacional com a presença de finanças, SDCETI 
e SDU que possuem cadeiras no Conselho. A Conselheira Magda representando a ASSEAG se manifestou e 
disse que a entidade que representa possui expertise nas taxas de licenças e poderia ser útil na discussão. 
No que se refere ao plano de cargas foi indicado que o SETCESP lidere um grupo de trabalho sobre o tema, 
afetando também o estudo de mobilidade urbana que está em discussão. A demanda do SEST SENAT 
bastante específica será discutida e encaminhada via conselho. Referente a UNINOVE foi reforçado o convite 
para a visita no dia 09 de abril. Referente a Anhanguera foi destacado que a conselheira Fabiana 
representante da APM pode ajudar em relação a pesquisa do Dr. Sandro e que os estudos de inovação serão 
tratados em reunião executiva no dia 29 de março de 2019 na sede do Conselho. Referente ao viaduto 
privado do GLP no Km 207 da Dutra foi destacado que a utilização da mesma já foi alvo de solicitação de 
alguns deputados e que será novamente tratado e solicitado para representantes federais, mas, que a 
discussão é bastante complexa. Para finalizar o Secretário executivo invocou o item da pauta que tratava 
sobre a admissão de novos integrantes no Conselho de Desenvolvimento, foram apresentados e presentes o 
representante da Associação de cabos e soldados, Ricardo Fernandes e do Sindicato de despachantes 
aduaneiros Marcos Farneze, os mesmos fizeram pronunciamentos destacando a motivação para participar 
do Conselho. O Coordenador Técnico Devanildo Damião enfatizou que a análise técnica das entidades foi 
positiva, conjuntamente com a indicação da empresa Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – 
PROGUARU, a qual justificou a ausência na reunião. O Secretário Executivo Alexandre Zeitune invocando o 
Regimento Interno, solicitou que os conselheiros se manifestassem sobre a inclusão das novas entidades. 
Todos os presentes acenaram de forma positiva a inclusão e o Secretário informou que a Associação de Cabos 
e Soldados, a Associação de despachantes Aduaneiros e a Proguaru passam a fazer parte do Conselho de 
Desenvolvimento. Por fim, anunciou que a próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento ocorrera no 
dia 16 de abril as 07h30 no Paço Municipal e que as entidades que ainda não se manifestaram poderão 
submeter a inscrição a Coordenação do Conselho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir quadro sintético das demandas e encaminhamentos.

Devanildo Damião 

Coordenador Técnico 

Alexandre T. Zeitune 

Secretário Executivo 

Gustavo H. Costa 

Presidente do Conselho 
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ENTIDADE 

 
 

CONTROLE 
DEMANDAS ENCAMINHAMENTO 

 
 

PRÓXIMOS 
PASSOS 

 
 

SINCOMERCIO SINC 01 1. Calçadão do Comércio ● Câmara técnica com ACE e 
academia, envolvendo 
conceito de economia 
criativa 

Agendar reunião.  

SINC 02 2. Plano de Regularização de empreendedores e 
comércios 

● Reunião com representante 
de finanças, SDU, SDE e 
ASSEAG com coordenação 
da Dra. Magda Berberich 

Estruturar agenda. 
 
Formar grupo técnico 
 
 

SINC 03 3. Utilização de Espaços públicos de praças e CEUs 
para comerciantes 

● Câmara técnica com ACE e 
academia, envolvendo 
conceito de economia 
criativa 

Formação de grupo 
técnico 

FATEC FAT 01 1. Apoio ao EVENTO FATEC LOG ● Reunião para detalhamento 
das demandas pontuais. 

 
● Espaço no evento para 

participação do Conselho. 
 

● Divulgação nas mídias do 
Conselho 

Reunião no conselho 
para as demandas que 
envolvam auxílio 
público. 

UNIVERSIDADE 
BRASIL 

UB01 1. Oferta de Residentes para Rede de saúde pública 
Municipal 

● Solicitação de informações 
sobre a viabilidade e 
legalidade do processo. 

Solicitação de 
informações sobre a 
decisão sobre o 
processo. 

CIEE CIEE 01 1. Finalização do contrato que oferta estagiários de 
pedagogia para auxiliar no processo de inclusão de 
crianças com deficiência 

● Examinar os contratos 
● Análise dos contratos com 

encaminhamento ao Sr. 
Devanir Cavalcante. 

Solicitar pedido de 
exposição de motivos 
sobre os motivos de 
encerramento do 
contrato. 
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ENTIDADE 

 
 

CONTROLE 
DEMANDAS ENCAMINHAMENTO 

 
 

PRÓXIMOS 
PASSOS 

 
 

AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO DE 
GUARULHOS 

AGD 01 1. Apoio a Incubadora de Empresas ● Levantamento das 
solicitações de convênios e 
contratos. 

 
● Solicitação de pauta com 

entidades 

Agendamento de 
reunião para visita a 
Incubadora e 
articulações. 

SETCESP SET 01 
 
 

SET 02 
 
 
 
 

SET 03 

1. Inclusão das empresas do segmento que representa 
nos incentivos fiscais do Município, Sim 
Guarulhos;  

2. Racionalizar a questão da cobrança de publicidade, 
reavaliar a cobrança com base nos caminhões;  

3. Plano de cargas para o Município, enfatizou que 
existe um estudo feito em conjunto com a Agende 
que foi coordenado pelo Dr. Devanildo Damião que 
poderia servir de referência para o novo estudo. 

● Itens 1 e 2 - Reunião com 
Finanças e demais entidades 
com interesse, inclusive com 
o ASSEAG. 

● Item 3 - Câmara Técnica com 
liderança do SETCESP 

 

Estruturação do grupo 
técnico. 
 
Disponibilização de 
matérias da Agende. 
 
 
Câmara técnica de 
mobilidade coordenada 
pelo Conselheiro Celso 
Masson. 
 

SEST SENAT SEST 01 
 

SEST 02 

1. Divulgação do curso para formação dos cobradores 
em motoristas. 

 
2. Organização do recolhimento da cobrança de taxas 

e regularização na Prefeitura 

● Divulgação nos canais do 
Conselho e dos 
Conselheiros. 

● Análise com finança das 
divergências 

Visita ao SEST 
SENAT 
 
Reunião com 
Representante de 
finanças e SEST 
SENAT para 
resolução. 

UNINOVE U9 – 01 
 

U9 - 02 

1. Divulgação das vagas de estágio no curso de 
medicina 

2. Visita a sede da instituição no dia 09 de abril de 2019 

● Divulgação nos canais do 
Conselho e dos 
Conselheiros. 

● Organização da visita. 

 Visita no dia 09 de 
abril de 2019 

ANHANGUERA ANH 01 
 
 

ANH02 
 

1. Pesquisa com idosos 
 

2. Trabalho de pesquisa de doutoranda 
 

3. Viaduto GLP 

● Articulação com a médica 
especialista Fabiana, 
representante da APM. 

● Reunião com Devanildo para 
discutir a pesquisa 

Reuniões técnicas no 
dia 29/03/2019 
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ENTIDADE 

 
 

CONTROLE 
DEMANDAS ENCAMINHAMENTO 

 
 

PRÓXIMOS 
PASSOS 

 
 

 
ANH 03 

● Submeter a apreciação de 
autoridades a demanda de 
utilização do viaduto 

ENIAC ENIAC 01 1. Apresentação do CITIG – Centro de inovação 
tecnológica 

● Apoio as inciativas da 
entidade 

Agendamento de 
reunião técnica na sede 
do Conselho 
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