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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 20 de agosto 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 sétima reunião do Conselho de Desenvolvimento Municipal com a seguinte 

ordem do dia, de acordo com o regimento interno da entidade: demandas e 

pronunciamentos das entidades (10), Informações Gerais/Projeto/ações; andamento 

das câmaras técnicas; 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: Alexandre Turri Zeitune, Vice-Prefeito e 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, o qual saudou a todos e justificou 

a ausência do Prefeito, justificado por questões médicas e agradeceu o empenho do 

Presidente da Câmara Municipal Professor Jesus  na realização da reunião, informando 

que o mesmo encontrava-se em agenda externa, todavia, iria desenvolver esforços para 

estar presente, mesmo que no final da reunião e que destacou o chefe de Gabinete,  

Tiago para dar suporte para o encontro. Prosseguindo, destacou a importância do 

Conselho e a sua consolidação e solicitou ao Coordenador técnico que apresentasse as 

entidades que iriam fazer o pronunciamento. O Coordenador projetou o slide com 

recursos de apresentação, informando a ordem das exposições e o Secretário Executivo 

reforços que este modelo tornou a reunião mais dinâmica e que iria fazer observações 

pontuais após cada exposição. A primeira entidade foi a ASSEAG, representada pelo Sr. 

Gilmar Godói, o qual chamou para compartilhar a apresentação o Sr. Flávio Narresi. 

Iniciou evidenciando a importância do CODEMGRU para a cidade que permite a 

articulação com outras entidades, tais como, a UNINOVE, citando a doação de carteiras 

que recebeu recentemente, possibilitando reformar a sala de treinamentos da entidade, 

fez menção especial a Conselheira Viviane Delgado representante da entidade de 

ensino. Prosseguiu a narrativa, esclarecendo que trataria de dois assuntos, sendo o 
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primeiro relacionado a Lei Federal 11.888 que trata de assistência técnica para pessoas 

de baixa renda para regularizar os imóveis. Prosseguiu esclarecendo que com a 

intervenção do Conselho conseguiu articular rapidamente com o Presidente da Câmara 

Professor Jesus e o Prefeito Gustavo Henric Costa, a lei municipal que permite a 

execução da política pública, a qual permite a regularização gratuita de imóveis para 

pessoas com baixa renda, sendo que os custos são federalizados, ou seja, a União arca 

com os custos de mão de obra qualificada da entidade técnica. Como segundo item da 

sua exposição, convidou o conselheiro Flavio Naressi, o qual abordou a iniciativa de 

criação do Boulevard Guarulhos, com a implantação da marca Guarulhos, no calçadão 

D. Pedro (letras Caixa Alta), possibilitando a valorização da marca Guarulhos, e similar a 

outras cidades. O projeto piloto a ser desenvolvido é na Av. Dom Pedro no centro da 

cidade, em promoção conjunta com o Gru Convention, Sincomércio e Prefeitura. O 

objetivo é valorizar a cidade e melhorar a autoestima do cidadão guarulhense. A escolha 

do melhor projeto de arquitetura ocorrerá por concurso aberto a todas as instituições e 

a comissão julgadora, em outubro, definirá o projeto mais adequado. Para finalizar o 

Conselheiro Gilmar Godoi destacou as atividades da ASSEAG como as palestras e cursos 

juntos com Sebrae, o Evento Pet day - ASSEAG - 1º de setembro - ação entre amigos, o 

qual vai envolver a Costela fogo de chão. O Secretário Executivo enalteceu os projetos 

da entidade e disse que é importante valorizar a cidade, a qual atravessa dificuldades, 

mas, que a plataforma colaborativa permite ações verticais como a presente reunião e 

também, ações horizontais como no caso da doação da UNINOVE. Convocada para a 

apresentação, a conselheira Kátia Regina do SENAC iniciou, parabenizando a reunião e 

dizendo que gostaria de tratar de um tema específico, o evento Casa Aberta, o qual tem 

como proposta de enfatizar o papel transformador da educação a partir de vivências 

inspiradoras, o evento induz o público a conhecer a educação que transforma a vida de 

milhares de pessoas, com histórias de profissionais empreendedores, a vivenciar a 

prática de diferentes profissões e até a descobrir uma nova habilidade, este ano vai 

ocorrer no dia 31/08/2019 no SENAC localizado na Rua Luiz Faccini, 132 - Centro, 

Guarulhos - SP, 07110-000, o evento totalmente gratuito vai envolver oficinas culturais 

e de jardinagem, oficinas específicas sobre os cursos e vocações. O Secretário Executivo 

parabenizou a iniciativa e destacou que o SESC que submeteu proposta de adesão ao 

Conselho pode ajudar em programações culturais na cidade, fez perguntas sobre o 

horário do evento do SENAC, sendo informado pela conselheira que a programação será 

durante o dia todo e que deixou folders explicativos para distribuição aos membros do 

Conselho. O Coordenador técnico perguntou se a demanda relacionada ao SMU – 

transporte e mobilidade urbana para orientação do trânsito estava resolvida, a 

conselheira acenou afirmativamente e agradecendo a todos despediu-se. Rito sumário, 

a conselheira da Universidade Nove de Julho -UNINOVE - Viviane Delgado agradeceu 

a oportunidade e destacou que a entidade está trazendo novos cursos para a cidade de 

Guarulhos como Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Direito e Psicologia. 

Destacou as diversas parcerias com as entidades e destacou por ano as ações que são 
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desenvolvidas. Informou que o Campus de Medicina de Guarulhos já está como turmas 

no 5º semestre. Destacou as ações desenvolvidas na comunidade e na rede pública de 

Guarulhos pelos alunos, sempre acompanhados pelo professor e pelo preceptor 

(Medico da rede pública de Guarulhos) junto à comunidade no: atendimento; 

territorialização; Promoção da Saúde e Ações de Campanha/Educativas. Detalhou 

rapidamente as atividades, descritas a seguir: os alunos do 1º ano atuam em Saúde 

Coletiva, no atendimento a comunidades com agentes sanitários, medico de famílias das 

UBS, exemplos:  UBS Nova Bonsucesso; Recreio São Jorge; Cumbica II; Belvedere; 

Cidades Martins e Marinópolis. Além de atuarem nos hospitais: Hospital Municipal de 

Urgência e Hospital Municipal Bonsucesso. Os alunos do 2º ano, também dão aulas e 

orientações coletivas, na sala de espera da rede pública de saúde Guarulhos, abordando 

temas ligados a Promoção da Saúde, como: Prevenção da gripe; Campanhas educativas 

de combate à Dengue; A importância da vacinação; Controle da natalidade; Febre 

amarela entre outros temas. Alunos do 5º semestre estão desenvolvendo diversas ações 

junto a rede pública e comunidade de Guarulhos (em especial em territórios de maior 

vulnerabilidade social). Destacou outras ações: Propedêutica – trata-se de um conjunto 

de técnicas para levantar dados e diagnósticos iniciais. As técnicas utilizadas envolvem 

observação, palpação, medida de temperatura e outros exames simples e inespecíficos, 

além de Anamnésia, colhem história da família e do paciente. Os alunos do 5º semestre 

adotam uma família atendida na rede pública e vão a fundo do histórico familiar, em 

especial em casos de hipertensão, diabetes entre outros casos. O cuido é centrado no 

paciente. No final de cada semestre, nossos alunos promovem algumas ações, como: “ 

Repórter por 1 dia”, onde entrevistam as famílias atendidas e acompanhadas pelo curso 

para uma avaliação do trabalho desenvolvido ao longo do semestre e o impacto desta 

ação; Produção literária sobre a Vivencia na Unidade de Saúde, podendo ser Cordel, 

Gibi, Conto, Verso, Prosa, Poema, Musica Narrativa, Jogral ou Peça Teatral. Mostra. 

Cientifica – os alunos elaboram Banner com Diagnostico Epidemiológico da Realidade 

Local, com base nos indicadores e dados demográficos da população adscrito da UBS a 

qual estão vinculados; Vídeo Educativo para sala de espera para as unidades de saúde. 

Atuação das Ligas Acadêmicas – as atividades teóricas oferecidas pela Liga e 

futuramente ajudaram a comunidade. Liga de Neurociências; Liga de Ginecologia e 

Obstetrícia; Liga de Cardiologia; Liga de Saúde Mental; Liga de Cirurgia; Liga de Medicina 

de Família e Comunidade; Liga de Nefrologia; Liga de Cuidados Paliativos; Liga de 

Radiologia; Liga de Terapia Intensiva e Emergência e Liga de Pediatria. Em conjunto os 

professores e preceptores da rede pública, a direção o do curso junto com a Secretaria 

de Saúde – Dra. Ana estão definindo quais unidades da rede pública serão contempladas 

com reforma e investimento para qualificar o atendimento, investimento que será feito 

pela Uninove, com recursos da contrapartida, estabelecida pelo Edital do programa mais 

Médicos, além das bolsas de Estudos de 100%. Em breve será lançado o novo Edital, com 

ênfase no edital dos bolsistas para identificarmos jovens dentro dos critérios 

socioeconômicos moradores de Guarulhos para concorrerem as bolsas. O Secretário 
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Executivo pediu a palavra e agradeceu os esforços da UNINOVE e posicionou que as 

ações horizontais são muito importantes no Conselho. O Coordenador técnico solicitou 

a palavra e informou sobre a doação da UNINOVE de cadeiras para o Centro Educacional 

Adamastor, em andamento, e que vai beneficiar o Conselho. O Secretário Executivo 

novamente agradeceu e informou que parte desta doação permitirá o desenvolvimento 

de cursos gratuitos para a população que serão desenvolvidos no espaço do Adamastor, 

infirmando também que o quadro de anotações será ofertado pelo Dr. Paulo Pardi. O 

Secretário Executivo então, anunciou a próxima entidade, o Sincomécio, representado 

pelo Conselheiro Reginaldo Sena. Postado, o Conselheiro agradeceu o Conselho e disse 

que a cidade está aprendendo a lidar com uma ferramenta tão nobre e importante que 

permite aproximar as entidades do poder Público. Destacou a alegria de observar o SESC 

submetendo a proposta de integração ao Conselho, ressaltando o orgulho de ter a 

entidade na cidade, a qual recebe 30 mil pessoas por semana, com eventos culturais, 

sociais e esportivos. Prosseguiu com elogios a entidade ASSEAG, afirmou que o 

Sincomércio apoia o projeto do Boulevard e está com a missão de aproximar os grandes 

players do varejo do projeto. O objetivo é organizar o centro, inclusive com a retirada 

de “camelos” não regularizados com produtos sem garantia e sem origem, não 

permitindo nenhum controle. Aproveitou a oportunidade de informou que em relação 

ao cadastro de empresas da Prefeitura, o qual não está adequado, entrou em contato 

com o empresário Edson da empresa FORSETI, o qual tem um cadastro superior a 200 

mil empresas na cidade e que deveria estar presente na próxima reunião da Câmara 

técnica sobre o tema. Finalizada a fala, o Secretário executivo solicitou ao Coordenador 

técnico que fizesse registro das demandas, o Coordenador técnico destacou que a 

Forseti é uma empresa importante da cidade que atua no segmento de licitações e que 

existe a intenção de torna-la apoio técnico ao Conselho. O Secretário Executivo acenou 

positivamente e solicitou que o Conselheiro Daniel Vazquez representando a UNIFESP 

iniciasse o próximo pronunciamento. O conselheiro pediu licença para reforçar que a 

UNIFESP é a 4ª melhor instituição de ensino do país, com boas avaliações, sendo 

referência positiva na região dos Pimentas, a qual possui grande densidade 

populacional. Registrou a importância da Universidade na redução das desigualdades, 

dado que atua com jovens com baixa renda e em condições de vulnerabilidade, e com a 

educação consegue transformar esta realidade. Continuou dizendo que alinhado com a 

missão do Conselho gostaria de posicionar uma proposta com viés cultural: o melhor 

aproveitamento do teatro da instituição que comporta de 600 a 700 lugares e no 

momento carece de maior utilização. Observou que existe parceria com a Prefeitura e 

que é necessário melhorias na iluminação e climatização do espaço, além de pequenos 

reparos no telhado. Todavia, o potencial do espaço é muito grande e pode beneficiar 

uma grande população que mora na região. Sublinhou a importância de trazer a região 

dos Pimentas para o circuito cultural da cidade com a integração nos eventos. Por fim, 

disse que a Universidade está de portas abertas, citando projetos como o Sítio da 

Candinha e do casarão 07 de setembro que está na missão da Universidade colaborar 
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com estes equipamentos. O Secretário Executivo agradeceu ao Conselheiro e disse que 

é importante a integração, citando que o SESC que está próximo ao Conselho pode 

ajudar na divulgação e auxílio nas atrações da cidade e solicitou que seja feito o 

acompanhamento deste processo. O Coordenador técnico informou que o próximo 

inscrito era o Conselheiro Aarão Ruben de Oliveira, representando a Agência de 

Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. O primeiro tema abordado foram as multas 

de trânsito que estão chegando agra para as empresas, multas que não apareciam nos 

sistemas e eram referentes ao período de 2016-2017. O fato de serem encaminhadas 

agora causa transtornos, dado que o objeto da multa já foi negociado em alguns casos, 

ou seja, o licenciamento já foi feito normalmente e as multas não apareciam lançadas. 

Disse que o maior transtorno se refere a não condição de declarar o motorista que 

ocasionou a infração. Comentou que já comunicou o Inspetor Pontes da SMU e o 

Secretário Willian Paneque da SDCETI. Como segundo tema, informou da importância 

da AGENDE para o Município, não entendeu o motivo de alguns Secretários que estavam 

no executivo não efetivarem o pagamento da confissão de dívida do Governo com a 

Agende e que felizmente eles já não estão mais no Poder Público de Guarulhos. 

Reportou a intenção de unir novamente as entidades em torno da AGENDE e que o novo 

secretário da SDCETI apoia a ideia. Por fim, destacou a importância da Câmara Técnica 

da Lei de inovação, agradecendo o empenho de todos e os avanços na nova modelagem 

para trazer uma legislação que seja efetiva para a cidade. O Secretário Executivo 

enalteceu a importância de uma agência de desenvolvimento para a cidade, relatando 

que teve uma reunião com representantes da Diplomacia de Guiné-Bissau que 

reportaram que eles já possuem uma agência para desenvolver negócios internacionais. 

Pediu para o Coordenador técnico que convocasse uma reunião para equacionar a 

questão das multas com posicionamento claro. Em seguida, o Coordenador técnico 

convocou o Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarulhos 

Abner Vidal, o mesmo respeitosamente, agradeceu a presença e apoio de todos e 

saudou em especial os advogados presentes. Esclareceu que a OAB, mas que fazer 

solicitações, colabora com as câmaras técnicas e grupos de trabalho, informou que a 

câmara técnica da lei de inovação está sendo bastante importante e merecedora de 

elogios, dada a organização e que sem dúvidas, vai contribuir com a cidade. Solicitou 

permissão aos presentes e apresentou a importância do projeto OAB vai as escolas, o 

qual nos últimos 07 meses atendeu mais de 5.000 alunos. Complementando narrou a 

experiência de um jovem advogado da entidade cuja vocação foi despertada por uma 

palestra. Por fim, fez um convite para que todos possam participar do 3ª Congresso da 

OAB que vai ocorre no Centro Educacional Adamastor, localizado na Av. Monteiro 

Lobato e que neste ano terá como tema a Democracia, com a presença de advogados 

notáveis, abordando assuntos como fakenews, papel do advogado dentre outros. O 

Secretário Executivo parabenizou o evento e disse que estará presente na sexta-feira, 

solicitando que seja colocado na sua agenda. Disse que é importante a defesa da 

democracia em qualquer situação. A próxima entidade a se manifestar foi a Faculdade 
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Anhanguera na figura do Doutor Paulo Pardi. Inicialmente, o mesmo disse estar 

representando o Diretor do Campus Carlos Abrantes o qual apoia as iniciativas do 

Conselho, informando ser exemplar este modelo para a democracia e participação das 

entidades com visão plural e participativa e que junta esforços de lideranças para 

benefício da sociedade. Fez analogias considerando o papel do Conselho como enzimas 

e elemento catalizador para benefício da sociedade. Destacou a intenção da entidade 

beneficiar os alunos e a sociedade de forma geral, ressaltando que os cursos privilegiam 

a empregabilidade. Informou que é o Diretor do curso de Biomedicina e do laboratório 

de análises clínicas e que tem como objetivo atender a comunidade carente. Destacou 

a importância das ligas e do trabalho do Dr. Sergio Mendonça. Reportou que está 

coordenando a câmara técnica da saúde em conjunto com a Dra Fabiana dos Santos da 

Associação Paulista de Medicina e da Conselheira Viviane Delgado da UNINOVE. 

Informou que está agendado o evento de Apoio ao Idoso no dia 10 de setembro na 

Anhanguera na unidade do Rosário, o qual terá como objetivo avaliar pessoas idosas 

com marcadores para medidas por meio da saliva a propensão a doenças 

neurodegenerativas com uma coleta simbólica. O projeto do Dr. Sandro é apoiado pela 

FAPESP- Fundo de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, e em Guarulhos está 

sendo apoiado pela Secretaria de Direitos Humanos e a ACM – Associação Cristã de 

Moços. Despediu-se parabenizando o dia dos Maçons 28 de Agosto. O Secretário 

Executivo parabenizou a Anhanguera e do Dr. Paulo Pardi pelo esforço e dedicação, 

dizendo que o Conselho apoia o evento e estará presente. O Coordenador técnico, então 

solicitou que o Conselheiro Dênis Rodrigo, conselheiro da Universidade São Judas Tadeu 

fizesse o pronunciamento, o diretor disse que a intenção na reunião é de convocar a 

todos que participem do projeto Singularity,  explicou que a Singularity University (SU) 

é uma comunidade global de aprendizado e inovação que utiliza tecnologias 

exponenciais para enfrentar os maiores desafios do mundo e criar um futuro abundante 

para todos. A plataforma colaborativa da capacita indivíduos e organizações de todo o 

mundo a aprender, conectar e desenvolver soluções inovadoras por meio de tecnologias 

aceleradoras como inteligência artificial, robótica e biologia digital. cujo lançamento 

será no dia 21/09 das 09h00 às 13h00 na unidade Rosário. O projeto possui a 

colaboração de 173 cidades no mundo e no Brasil, Guarulhos foi escolhido e vai 

participar, disse que o convite é aberto a todos os presentes. Os objetivos do projeto é 

educar, inspirar e capacitar num programa global, capitaneado pela NASA, o tema deste 

ano será as tecnologias exponenciais no contexto dos grandes desafios globais que 

enfrentamos. O coordenador técnico agradeceu a exposição e solicitou que o material 

de divulgação seja colocado na rede social do grupo. Em seguida, solicitou permissão ao 

Secretário Executivo para convocar o Conselheiro Luiz Fernando da Universidade 

Guarulhos. Na sua exposição o mesmo deu ênfase ao projeto na Praça IV Centenário, o 

qual está em desenvolvimento dentro do contexto da Câmara técnica. Relatou a visita 

ao local e a incumbência de apresentar com os profissionais da Universidade o projeto 

arquitetônico da área de convivência. Aproveitou e elogiou a iniciativa da Revitalização 
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do Centro e que a Universidade também contribui neste projeto. Disse da importância 

de ações devolutivas e não somente de demandas das entidades e que vai gerenciar 

para que as entregas prometidas pela entidade no curto prazo. O Secretário Executivo 

destacou a importância do projeto, agradeceu a Universidade de Guarulhos e informou 

que existe a necessidade de ser ágil, dado que os proprietários da Maria Fumaça exposta 

na praça estão ameaçando retomá-la devido ao péssimo estado de conservação da 

mesma. Continuou que os projetos destes ambientes devem ser totalmente inclusivos, 

e que está aguardando a definição do Executivo referente a gestão do espaço pela 

AAPAH (patrimônio histórico). Em seguida, consultou o coordenador técnico referente 

a próxima etapa da reunião, sendo informado que agora seria o momento de deliberar 

sobre as propostas de três entidades para compor o Conselho, sendo que elas já tinham 

sido avaliadas tecnicamente de forma positiva, sendo a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo, o Centro de Inovação Tecnológica de Guarulhos e a SESC 

Guarulhos. As candidaturas foram colocadas em votação pelo Secretário Executivo, o 

qual solicitou que todos que fossem favoráveis permanecessem na mesma posição. Não 

tendo nenhum posicionamento contrário, o Secretário executivo solicitou que as novas 

entidades sejam consideradas participantes do Conselho a partir daquela data. O 

Secretário Executivo perguntou aos representantes das entidades se eles gostariam de 

alguma manifestação, o representante Sebastião Garcia do CITG, agradeceu a todos os 

presentes e disse que a entidade vai continuar ajudando nos projetos da cidade, citando 

que já auxílio a regularização de moradias irregulares na cidade com apoio técnico.  O 

Representante do SESC Guarulhos Osvaldo Ferreira de Almeida Junior agradeceu a 

oportunidade e o apoio do Sr. Reginaldo Sena do Sincomércio e a felicidade por estar 

em Guarulhos, informou que a unidade de Guarulhos é uma das maiores do Estado e 

tem a proposta de estimular a cultura, o esporte e o lazer na cidade, disse que a entidade 

está aberta a proposta de parceiro do Conselho e convidou todos a visitar o 

equipamento de 34.000 metros quadrados com uma programação extensa. Falou do 

projeto previsto para o próximo ano de projetar a cidade de Guarulhos do futuro, e 

informou que a cidade conta com o maior centro de música e o maior centro de 

educação ambiental, ressaltou que o SESC emprega 300 funcionários e tem a intenção 

de aprender muito com a cidade. Dando início a nova fase da reunião, o coordenador 

técnico projetou os slides e os ofícios das entidades com a intenção de apoiar 

tecnicamente o conselho, sendo a CETESB, Divisão de Logística Reversa e Gestão de 

Resíduos Sólidos com a Sra. Lia Helena Monteiro de Lima Demange e a empresa 

Midiakitcom, as duas foram apresentadas e aceitas pelos demais conselheiros, sendo 

feita menção honrosa ao Sr. Ariovaldo Florian de Souza da Midiakitcom que tem apoiado 

o conselho desde o início. Em seguida foram abordadas as evoluções nas câmaras 

técnicas com a apresentação dos resultados parciais: MOBILIDADE – CELSO MASSON, 

1. manifestação do SETCESP, exposição dos motivos, 2. contato com participantes do 

código tributário municipal - CTM e 3. aguardando reunião com o instituto de logística; 

COMERCIO LOCAL – REGINALDO SENA E WILLIAN PANEQUE, 1. análise da legislação 
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federal – MP liberdade econômica, 2. participação do legislativo municipal nas 

discussões; SAUDE – PAULO PARDI/VIVIANE/FABIANA – 1. participação no comitê de 

arboviroses, 2. evento de valorização do idoso 10/09 e 3. articulação do projeto de 

patrulha contra a denge; PRAÇA IV CENTENÁRIO – LOURIVAL HONORATO - 1. 

formalização ofício para gestão encaminhado ao prefeito– AAPAH, 2. estudo 

arquitetônico para espaço de convivência – UNG; LEI DA INOVAÇÃO – 

AARÃO/MARTINHO – 1. participação da OAB, 2. participação da câmara municipal, 

discussão da nova proposta 28/08/2019; RECICLAGEM PLÁSTICO– 

LAPETINA/REGINALDO SENA – 1. definição do escopo de atuação, 2. levantamento das 

informações da indústria do plástico e da reciclagem, 3. próxima reunião 29/08/2019; 

OFERTA DE CRÉDITO CONSIGNADO – LUCIANO GUERRA – 1. análise do decreto e 2. 

sugestão de mudança e mudança do decreto – sucesso; CÓDIGO DE POSTURA – MAGDA 

B – GILMAR GODÓI – 1. estudos da lei atual (lei nº 3573, de 3 de janeiro de 1990 e 

alterações), 2. agendamento da primeira reunião de trabalho. Dando sequência a 

reunião foram apresentadas as reuniões e eventos do mês, primeiramente foi feito 

agradecimento ao Conselheiro Renato D. do Senai pela visita técnica no dia 15/08/2019, 

sendo feito agradecimento ao Conselheiro Marcelo que fez a recepção e conduziu o 

encontro. Foi registrado a excelência e equipamentos avançados, e a ótima organização 

local. Registrou-se que existe um departamento responsável pela empregabilidade e 

que no dia foram verificados novos jovens com oportunidade de emprego, ponderou-se 

que a entidade ainda não está operando com a capacidade máxima e que está fazendo 

esforços para atender a população. O Secretário Executivo fez menção a carreta móvel 

que estava no pátio da entidade com uma turbina de avião para capacitação de 

profissionais. Prosseguindo o mesmo elogiou a Dra. Fabiana dos Santos da APM que 

recebeu premiação conferida pela Associação Cristã de Moços no dia 13/08 de 2019 e 

fez o registro da inauguração da nova sede da SICREDI que contou com a presença de 

vários conselheiros e ocorreu no dia 09 de agosto de 2019. Relacionado aos próximo 

eventos, destacou que a próxima reunião do Clube do Livro ocorrerá no CIEE no dia 06 

de setembro de 2019 as 09 horas e terá como tem o livro Dom Casmurro, outro evento 

que será importante será o de valorização dos idosos no dia 10/09/2019 na Anhanguera 

e que neste ciclo ocorrerá visita técnica ao SESC Guarulhos, em data a ser definida. 

Prosseguindo, solicitou que o Coordenador técnico reportasse as atuações horizontais 

entre entidades, sendo apresentadas a doção de carteiras da UNINOVE para a ASSEAG 

e os cursos desenvolvidos pelo E.R Sebrae Guarulhos na Incubadora gerenciada pela 

Agende Guarulhos. o próximo tema abordado foi a doação de áreas da base aérea para 

o município de Guarulhos, o Secretário executivo narrou as tratativas e convidou o 

Tenente aviador Jailson da Silva para fazer um pronunciamento. O mesmo agradeceu a 

oportunidade e disse feliz com a aproximação com as entidades da cidade, comentou 

que estará como comandante até janeiro de 2021 e disse feliz com a participação no 

Conselho. Informou a importância de Guarulhos com a centralização de várias atividades 

logísticas e com trabalhos sociais com 250 jovens oriundos de comunidades com aulas 
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de esporte, reforço escolar e música. Destacou que a base aérea é um importante 

elemento de Guarulhos com 300 moradias internas e com atividades com entidades do 

Município, inclusive, tratativas com a Secretaria de Turismo para tornar a base aérea um 

ponto turístico da cidade. Prosseguiu destacando o potencial logístico da base aérea 

com a oferta de 176 cursos em logísticas, atendendo 4000 pessoas. Finalizou falando 

sobre a doação da área da base aérea, destacando que é importante poder participar 

deste resgaste histórico para equacionar o isolamento de 500 mil pessoas e que o 

alargamento da Monteiro Lobato pode contribuir. Existe a intenção de doação da área 

e que é o momento de estudos e verificação da melhor maneira de fazer isso. O 

Secretário Executivo fez então uma menção especial ao Conselheiro Lourival Honorato 

pelo empenho em resolver problemas da cidade e disse estar muito feliz com a abertura 

democrática que o professor Jesus, presidente da Câmara abre para a sociedade, solicita 

então que o Vereador Romildo Santos, fizesse um pronunciamento em nome do 

Legislativo. Inicialmente, o Vereador agradeceu a todos e destacou que quando o 

executivo apresentou o projeto do bilhete único prometeu também que iria fazer o 

alargamento da Av. Monteiro Lobato. Criticou ao fato da não existência na cidade de 

uma Secretaria de Turismo, tendo somente um departamento com poucas atividades. 

Lamentou o fato de que muitas empresas estão indo embora de Guarulhos e que o 

trecho próximo da empresa ACHE é um dos piores e que o tempo médio para transcorrer 

é de 20 minutos. Informou que o trecho de circulação da Rodovia Dutra está entre um 

dos três maiores do mundo. Fez saudações ao presidente da equipe AD Guarulhos, pois 

a equipe conseguiu passar para a terceira fase e colocou-se à disposição para auxiliar a 

cidade. O Secretário executivo então, repassou junto com o Coordenador Técnico, os 

itens a serem tratados: 1. a articulação com a empresa Forseti em relação aos dados de 

empresas, 2. o levantamento, análise e encaminhamento da demanda da UNIFESP em 

relação ao auditório; 3. A marcação de reunião com as partes envolvidas relacionadas 

as multas da SMU. 4. O apoio aos eventos dos parceiros; 5. A marcação da visita ao SESC; 

6. A cobrança da resposta em relação a solicitação da AAPAH. 7. O prosseguimento das 

tratativas com a base aérea em relação a doação de área, envolvendo as entidades 

parceiras. Por fim, o Secretário Executivo, agradeceu a disposição do Prefeito no 

Conselho de desenvolvimento, fez menção ao esforço do Professor Jesus para participar 

da reunião e  anunciou que a próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento 

ocorrerá no dia 17 de setembro, as 07h30 no PAÇO MUNICIPAL e que as entidades que 

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