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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 19 de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, ocorreu no período da manhã, no Paço Municipal, sede 
do Governo da Prefeitura Municipal de Guarulhos a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal com a seguinte ordem do dia: Diplomação dos Conselheiros, apresentação do calendário de 
reuniões, apresentação do Regimento Interno, Aprovação de novas entidades, apresentação do fluxo de 
demandas do Conselho e Informações Gerais. A mesa de honra foi composta pelos senhores: Gustavo Henric 
Costa – Prefeito de Guarulhos, Alexandre Turri Zeitune, Vice-Prefeito, e o Presidente da Câmara de 
Vereadores: Professor Jesus. Composta a mesa, forma executados os hinos nacionais e da cidade de 
Guarulhos. Em seguida o mestre de Cerimônia passou a palavra ao Presidente da Câmara de Vereadores 
Professor Jesus que fizesse a diplomação dos Corpo Executivo do CODEMGRU, foram diplomados os 
Senhores Devanildo Damião da Silva – Coordenador Técnico, Alexandre Zeitune, Secretário Executivo e 
Gustavo Henric Costa – Presidente. Finalizado esta etapa, foi feita a leitura do nome das entidades e nomes 
dos representantes das mesmas que constaram no Diário Oficial do dia 18 de fevereiro de 2019, tornando-
se membros do Conselho. Precedeu-se então os discursos dos membros da mesa, inicialmente, o Professor 
Jesus, agradeceu o convite e enalteceu a iniciativa do Conselho com o intuito de colaborar com a 
Administração, ressaltou que o Legislativo tem profundo interesse de participar das decisões e manifestou 
alegria ao ver O Prefeito e o Vice-prefeito unidos, destacando em palavras próprias: “onde está Jesus, existe 
paz”. Em seguida, o mestre de Cerimônia passou a palavra ao Vice-Prefeito que inicialmente saudou a mesa 
e a todos os presentes, destacando a seguir ”(...) esse grupo seleto de pessoas, a sociedade civil organizada, 
a academia, está à disposição, da casa de leis para que a gente construa novas soluções para a nossa cidade. 
Esse conselho nasceu no programa de governo do Prefeito Gustavo H. Costa, quando dissemos que o tempo 
todo iríamos dialogar com a sociedade civil organizada, e com a população, concebendo uma nova solução 
de sociedade. E essa é a sociedade que nós pautamos. Uma sociedade aonde a obrigação não é apenas do 
governo, mas é da sociedade de maneira geral. Eu tive a oportunidade, e aqui eu faço, a saudação a todas as 
lideranças presentes, não dá para nominar, pois todos aqui são lideranças, especificamente e de verdade 
todos estão clamando a participar mais, de maneira mais efetiva, desse processo de transformação da 
sociedade. Para muitos, nós vivemos uma crise, mas na verdade vivemos esse passo global de mudança de 
sociedade de verdade. E é nesse intuito que nasce o CODEMGRU. O conselho aonde tem o protagonismo da 
sociedade civil organizada com o apoio da academia buscando as melhores e maiores soluções para quem 
está sentado nos poderes, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Por isso nós fizemos a 
questão de que Professor Jesus iniciasse o processo de diplomação, mostrando uma sinergia e toda essa 
sociedade civil com o legislativo, que vai precisar também se reposicionar por conta desses novos desafios, 
em busca das soluções que tanto clama O governo municipal. Eu aprendi que a verdade não é minha nem é 
sua, mas a verdade está aqui entre nós. Com essa melhor solução e o debate contínuo de ideias o conselho 
nasce efetivamente para construir essa solução. A solução de conexão. É importante deixar muito claro, até 
para os nossos membros, dos quais eu tive a oportunidade de falar com cada um deles. O executivo tem a 
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árdua tarefa de sua realização. Teremos as câmaras técnicas, de segurança, de saúde, de meio ambiente e 
outras demandas que vocês os verdadeiros protagonistas deste conselho, a sociedade civil organizada e a 
universidade, se propõem realmente a conceber. Dentro dessa base seleta de pensadores da cidade, o 
Prefeito fez questão de ser o presidente do conselho para ouvi-los de verdade. Não são momentos fáceis. 
Esses dois últimos anos foram anos de apertos orçamentários. E isso é uma questão central que eu venho 
falando muito com o prefeito e eu tive a oportunidade de falar. Essa semana, também, com o presidente da 
câmara. A questão central e vou defender isso no conselho. Temos um problema seríssimo na concepção do 
orçamento. A máquina por si só acaba usando todas as suas forças para sua mantença e manutenção. Um 
grande desafio é como nós pegaremos esse nosso orçamento de 4.7 bi e realmente aplicaremos em políticas 
públicas, na saúde, na educação, na mobilidade urbana, na geração de emprego e renda e matérias que não 
deverão ser pensamentos com o toque de Midas, mas com pensamentos mais complexos: como é 
responsabilidade das políticas públicas a serem implementadas numa cidade do tamanho da nossa. 
Guarulhos é maior do que quatro estados. Guarulhos é a maior cidade não capital da américa do sul. 
Guarulhos, ela tem um PIB de mais de 50 bilhões e paradoxalmente tem mais de 350 núcleos de subhabitação 
e cerca de 80 mil desempregados. Esses são os nossos desafios. A academia vai ter que aprofundar esse 
debate nos trazendo evidências e dados. A sociedade civil vai ter, sim, junto com os movimentos, aglutinar 
um pensamento de construção. O executivo e o legislativo vão ter a sua obrigação de conduzir esse processo 
para chegar efetivamente as políticas públicas nessa sociedade que tanto tá precisando. Está na hora da 
gente iniciar esse processo de conectividade. Não para as questões futuras, mas com objetivos presentes e 
com condições, usando as nossas condições e os nossos recursos necessários, para que a gente mude a 
história hoje, para finalizar, vou deixar a mensagem: É possível se nós estivermos juntos”. Em seguida o 
Presidente do Conselho Gustavo Henric Guti agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância do 
apoio da sociedade civil organizada. Destacou que os dois primeiros anos de Governo forma bastante difíceis 
e voltados ao equilíbrio fiscal, devido ao grande endividamento herdado da gestão anterior de R$ 7.4 bilhões. 
Informou que cerca de 4 bilhões já foram pagos e que agora o Governo entra numa nova etapa de realizações. 
Comparou o processo de governar a uma família nas quais as desavenças são comuns, mas que o importante 
é superá-las e buscar o melhor para a sociedade. Abordando o programa de Governo, destacou que o diálogo 
com a sociedade é muito importante, mas, que o exercício de governar é muito desgastante, limitando o 
tempo de diálogo. Em seguida o mestre de cerimônia, anunciou que seriam feitas as diplomações dos 
membros titulares do Conselho. A dinâmica envolveria a entrega dos diplomas pela mesa de honra, e ele 
faria a leitura dos membros aptos a receber os certificados. Procedeu-se a leitura e chamada dos membros 
que se dirigiram a mesa para receber o diploma nas mãos das autoridades. Foram diplomados 25 
representantes de entidades e 13 representante de Secretarias avalizadas pela coordenadoria técnica do 
Conselho e publicadas oficialmente. O Mestre de Cerimônia informou que os Conselheiros suplentes poderão 
fazer a retirada dos diplomas na Sede do Conselho. Em seguida a palavra foi dirigida ao Secretario Executivo 
para cumprir a ordem do dia: Inicialmente foi projetado o calendários de reuniões prevendo dez reuniões 
durante o ano de 2019, sempre na terceira terça-feira do mês, Em seguida foi projetado o fluxo de controle 
de demandas com a apresentação de um fluxograma, na ocasião o Secretário Executivo ressaltou a qualidade 
técnica dos trabalhos do Coordenador Técnico Devanildo Damião, agradecendo a dedicação. Dando 
continuidade o Secretário Executivo solicitou ao Presidente que coordenasse a primeira decisão do Conselho, 
informando que seis entidades, solicitaram participar do Conselho, submetendo propostas, sendo que as 
mesmas foram analisadas de forma técnica com parecer positivo, sendo levadas a plenária para decisão. O 
Presidente leu o nome das seis entidades: Universidade Brasil, Universidade São Judas Tadeu, Associação 
Paulista de Medicina, Guarupass, Sincor e CIEE. Pediu que aqueles conselheiros que tivessem óbice a entrada 
das entidades se manifestassem. Todos permaneceram em silêncio e o Presidente anunciou que as entidades 
foram aprovadas para participar do Conselho. Em seguida, procedeu-se a projeção de slides com registros de 
reuniões do Conselho e foi dada a palavra ao Presidente que agradeceu o esforço de todos e encerrou a 
reunião, convidando todos para a próxima no mês de março. 
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Gustavo H. Costa 

Presidente do Conselho 

Alexandre T. Zeitune 

Secretário Executivo 

Devanildo Damião 

Coordenador Técnico 


