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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

No dia 18 (dezoito) de JUNHO do ano de dois mil e dezenove, ocorreu no período 

da manhã, na CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARULHOS, a quinta 

reunião do Conselho de Desenvolvimento Municipal com a seguinte ordem do dia: 

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

de projetos, considerações e Informações gerais. Após as devidas confirmações de 

quórum regimental e lista de presença. O Conselheiro Martinho Risso fez a chamada 

para composição da mesa de trabalhos, composta pelos senhores: Alexandre Turri 

Zeitune, Vice-Prefeito e Secretário Executivo do Conselho; Professor Jesus, Presidente 

da Câmara Municipal de Guarulhos 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 

informou que o Prefeito Gustavo Henric Costa não estaria presente devido a agenda 

urgente no Distrito Federal. Imediatamente, passou a palavra ao Presidente da Câmara, 

Professor Jesus, o qual manifestou a sua gratidão e honra por receber importante 

reunião na casa das leis e do Povo e destacou que a atual gestão da Câmara busca 

intensa articulação com a sociedade civil organizada. Em seguida, o Presidente passou 

novamente, a palavra ao Secretário Executivo, o qual, convocou o Coordenador Técnico 

Devanildo Damião para auxiliar na apresentação. Em sequência, ministrou 

apresentação com auxílio do recurso de data show, seguindo a ordem do dia. Como 

primeiro ato, convidou todos os presentes para participar do clube do livro, evento que 

conta com a participação do CIEE e terá a primeira reunião para discussão de obras no 

dia 05 de julho no próprio CIEE em sala de projetos. O primeiro livro se encontra 

disponível para download: Auto da barca do Inferno de autoria de Gil Vicente. Em 

seguida, fez comentários sobre a palestra que ocorreu neste mês de junho no Teatro 

Adamastor (11/06), indicada pela UNIFESP com a temática do SIG Participativo, 
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destacou a importância da ferramenta para desenvolvimento de políticas públicas, 

sendo que ocorreram estudos de caso na região do Cabuçu, os quais trouxeram 

resultados bastante elucidativos referente às demandas da população. A palestra 

descreveu os principais resultados de pesquisa de pós-doutorado, que utilizou o método 

SIG Participativo, aplicado no bairro Novo Recreio em Guarulhos-SP, e promoveu a 

conscientização local e regional de moradores e a participação destes na discussão dos 

principais problemas socioambientais da cidade. O método utilizou a plataforma 

Maptionnaire que permitiu que os cidadãos guarulhenses da região pudessem expor 

suas opiniões sobre a cidade e indicar locais problemáticos e locais com possibilidades 

de solução/revitalização. O Secretário Executivo informou que está sendo viabilizado 

um acordo de cooperação técnica com o grupo de estudo da USP (Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo), no qual a Dra. Carolina Monteiro de Carvalho 

participa e o Conselho de Desenvolvimento de Guarulhos. Continuando fez o convite 

para que todos os conselheiros participem do grupo da reunião do grupo de trabalho da 

Frente parlamentar da ALESP que tem como tema o empreendedorismo. Ocorrerá no 

dia 27 de junho na parte da manhã, reunião que terá como foco a indústria 4.0. O evento 

ocorrerá na própria FIESP na Avenida Paulista com programação das 09h00 as 12h00. 

Em seguida foi apresentada a todos os presentes a nova Conselheira Úrsula Flora 

Carvalho, nova Diretora do SEST/SENAT a qual integrará o Conselho. O Conselheiro 

Martinho Risso solicitou que ela se levantasse, e sugeriu aplausos de todos os 

componentes presentes a reunião. Em prosseguimento, o Secretário Executivo 

agradeceu a presença e comprometimento e deu declaração de boas-vindas a Sra. 

Ursula, enfatizando que o Conselho tem a missão de ser propositivo e buscar soluções 

para a cidade. Com o objetivo de dar transparência as ações do Conselho, passou a 

apresentar as ações e eventos ocorridos no mês, começando pela palestra do SIG 

Participativo, depois destacou a reunião convocada pelos conselheiros para tomar 

ciência das ações da DENGUE no Município. Informou que convidou a técnica e diretora 

Valeska Mion da Secretaria de Saúde em reunião que ocorreu no dia 10/06 nas 

dependências do Conselho de Desenvolvimento. A Diretora na sua exposição 

apresentou o quadro da epidemia e destacou que o problema não é apenas de 

Guarulhos, todavia, do Brasil, com aumento expressivo no número de casos. Destacou 

as ações que estão sendo tomadas, e que felizmente a chegada do inverno diminui a 

proliferação do mosquito. Relatou que na reunião ela fez convite para participação no 

Comitê de Arboviroses, sendo que o Conselho destacou o Professor Paulo Pardi das 

Faculdades Anhanguera para participação. De maneira proativa, as entidades 

presentes na reunião decidiram organizar uma grande campanha de conscientização 

na cidade, sendo que foi formada Câmara técnica para articulação, coordenada pelo 
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Professor Paulo Pardi. Também na reunião, foi observada a necessidade de revisitar o 

código de postura do Município considerando a Saúde, com a sugestão de estruturar 

uma câmara técnica com a coordenação da Conselheira Magda Berberich. Relacionado 

a necessidade de articulação entre as entidades, o Secretario Executivo destacou o 

evento INOVA Recursos Humanos, organizado pelo Sr. Ari Souza da empresa 

Midiakitcom, o qual foi apresentado na reunião e recebeu efusivos aplausos. Informou 

que o Conselho teve um stand ofertado gratuitamente no evento, que contou com a 

presença de outras entidades pertencentes ao Conselho. O Secretario Executivo então 

comunicou a reunião que teve na FIESP para tratar do tema Sustentabilidade e Logística 

Reversa, informando que detalhes serão apresentadas pelo Conselheiro representante 

do CIESP Guarulhos. O Secretario Executivo, então, solicitou a contribuição de todos 

para definir os eventos a ser realizados no próximo ciclo, agradeceu as inúmeras opções 

que foram destacadas pelos Conselheiros, todavia, destacou as limitações e solicitou 

que todos os conselheiros se manifestem no grupo social para definição. As opções 

apresentadas foram: desenvolvimento de um fórum de sustentabilidade, organizado 

pelo Conselho; a visita as Faculdades Torriceli; visita ao Senai Presidente Dutra; visita 

a Incubadora Tecnológica Agende Guarulhos; Visita técnica a Escola de Governo do 

Alto Tietê; Parque Tecnológico de São José dos Campos; e visita ao projeto de cidade 

digital de Presidente Prudente. Rito sumário, o Secretário executivo apresentou a moção 

de apoio ao equipamento da AME Saúde para Guarulhos, destacando que o mesmo foi 

retirado das ações do Governo do Estado previstas para o ano de 2019, enfatizou a 

importância do equipamento para a cidade e que a moção de apoio foi direcionada a 

Secretária de Saúde do Estado, Conselho de Saúde do Município e Ouvidoria da saúde 

do Estado. No tópico relacionado aos desafios, informou que fez contato com a 

Secretaria de Saúde, enfatizando a importância da análise das soluções tecnológicas 

da PRODEST, o sistema S4SP e ainda, aguarda respostas. Em relação aos resultados, 

destacou as conversas com empresas de micromobilidade e que encaminhou ao 

Legislativo para apreciação, a cópia da minuta de decreto apresentado pela empresa 

Yellow, disse ser importante que a discussão da legislação ocorra anteriormente a 

operação das empresas, como no caso da cidade de São Paulo, com diversas 

confusões. Ainda no tópico de soluções, apresentou as inúmeras ações e disse que 

infelizmente, o tempo, não permite que todas sejam detalhadas. Observou que estarão 

disponíveis no grupo de comunicação do Conselho. Em seguida, pediu para que o 

Coordenador Técnico apresentasse a ordem das apresentações das entidades do 

Conselho. O coordenador técnico informou que primeiramente, seriam feitas as 

apresentações das evoluções das Câmaras Técnicas: Lei de Inovação, Saúde e 

Comércio Local. O Conselheiro Martinho Risso foi o primeiro convocado, informando 
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que a Câmara técnica surgiu de uma demanda da Agência de Desenvolvimento e 

Inovação de Guarulhos, apresentada na reunião ordinária anterior e que ele foi 

destacado pelo Prefeito junto com o Secretário Executivo para fazer a coordenação dos 

trabalhos. Informou que já ocorreu uma reunião com a presença da OAB, por meio do 

Dr. Leonardo Camargo e que foram identificadas várias fragilidades e inconsistências 

na Lei. As inconsistências apresentadas pela Agende estão sendo analisadas e 

restruturadas. Dentre as quais, a não participação da sociedade civil organizada nos 

órgãos consultivos. O Conselheiro Martinho destacou que o Conselheiro Eduardo 

Martins da ASSEAG, também identificou e comunicou este aspecto. Outro ponto 

controverso, diz respeito a renúncia fiscal relacionado ao IPTU, a qual ainda carece de 

mais estudos e esclarecimentos, sendo que a Secretaria da Fazenda foi consultada a 

respeito da viabilidade econômica e financeira desta lei (impactos). Para finalizar, o 

Conselheiro pediu licença para externar a preocupação com a saúde no Município, 

citando os casos de Dengue no Município, informando que infelizmente foi registrado 

um óbito e pedindo a colaboração de todos. Dando sequência, o Presidente do 

Sincomércio Reginaldo Sena, falou em nome da Câmara de Comércio Local, mostrou 

que apresentou a informação obtida junto a JUCESP (Junta Comercial) que em 

Guarulhos existem 117 mil CNPs, informou que as informações apresentadas pela SDU 

foram incompletas e que não mostraram o estoque de empresas com licença de 

funcionamento ativas na cidade, se limitando a apresentar o fluxo de empresas nos anos 

de 2018 e início de 2019. Também em sua apresentação, o Sr. Reginaldo Sena 

destacou que a Câmara Técnica solicitou informação à Secretaria da Fazenda e está 

aguardando para que seja possível estimar o número de empresas que possam ser 

atingidas com a Campanha. Disse que será realizada nova cobrança junto as 

Secretarias. Convocada a seguir, pelo Secretário Executivo, a Dra Fabiana Santos da 

Associação Paulista de Medicina – APM iniciou a sua apresentação destacando o 

projeto TEAR e a necessidade de acompanhamento da sua realocação, dizendo que o 

mesmo encontra-se espalhado em diversos locais, deu ciência a comunicação da 

Secretaria de saúde e intenção de alocação do Projeto no espaço localizado na região 

do Continental. Dando sequência, fez a relação do decreto assinado pelo Prefeito que 

oficializa o combate ao suicídio no Município, sendo que os índices são próximos a 2% 

da população, e que o projeto TEAR não pode ser deixado de lado, solicitando 

diretamente ao Presidente da Câmara Professor Jesus, o apoio ao projeto. Como 

segundo ponto da sua exposição, a conselheira Fabiana dos Santos abordou a dengue 

no Município, diz que os índices de incidência na cidade têm aumentado, e que o 

combate envolve educação e informação. Disse que o poder público precisa ser mais 

efetivo na fiscalização dos terrenos vazios, os quais ajudam a proliferar a doença, pois 
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tornam-se criadouros de mosquitos. Também, fez uma reflexão, relacionado a formação 

das crianças para o futuro dos idosos e das abordagens educacionais na saúde. Por 

fim, externou a preocupação com o Sarampo na cidade e a divulgação dos casos. 

Finalizada a exposição da Conselheira Fabiana dos Santos, o Secretário Executivo 

convocou as entidades para o início das apresentações. A primeira entidade foi a OAB 

na figura do Diretor Tesoureiro Abner Alves Vidal, pontuou a abertura da entidade para 

as diversas discussões na cidade. Dentre os temas discutidos estão a Reforma da 

Previdência e o pacote de leis anticrimes. Colocou-se a disposição para debater e 

contribuir ao Legislativo para contribuição na elaboração da Legislação. Aproveitou e 

destacou a visão da OAB na valorização da cidade, participando efetivamente, como no 

evento Inova Recursos Humanos, ocorrido no mês de junho. Por fim, agradeceu a 

participação no Conselho de Desenvolvimento, mostrou disponibilidade para participar 

das discussões e mostrou-se feliz com a iniciativa da Prefeitura de Guarulhos. O 

próximo representante foi o Conselheiro Marcio Pacheco, da Guarupass, o seu discurso 

foi relacionado a necessidade de planejamento na cidade, destacando que o 

transporte/mobilidade é impactado pelas condições de infraestrutura local. Informou que 

a frota da Guarupass é de 1500 veículos, divididos nas diferentes modalidades e que 

as ineficiências na infraestrutura impactam a qualidade de vida da população. Alertou 

para a VANs clandestinas que circulam na cidade, as quais comprometem o equilíbrio 

econômico e financeiro dos contratos coma as empresas, a fiscalização deve ser feita 

pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, dado que o transporte de 

passageiros por vans não existe legalmente na cidade, sendo que elas somente  podem 

ser utilizadas para fretamento e também na área do aeroporto como veículo de traslado 

e, no caso de detectadas pelos agentes de trânsito, devem ser multadas e/ou retidas 

como manda a legislação, sendo necessária ações mais efetivas. Mostrou-se 

preocupado com a situação de saúde no Município e disse que a Guarupass pode 

contribuir para ajudar na divulgação por meio dos veículos, mostrando abertura para 

participar das Campanhas. Disse que a empresa tem interesse em melhorar as 

condições sociais da cidade e sobretudo, promover o crescimento. Para finalizar, 

destacou a intenção de planejar a cidade, envolvendo o transporte, a saúde e outras 

variáveis de impacto na cidade e ofertou a estrutura da Guarupass para receber os 

Conselheiros. A SICREDI, representada pelo Conselheiro Luciano Guerra foi a próxima 

entidade a se pronunciar, destacou a importância das Cooperativas e da união delas 

para o bem comum de oferecer condições mais competitivas para os usuários. Entregou 

nas mãos do Secretário Executivo, ofício relacionado a mudança do decreto que irá 

possibilitar a oferta de crédito consignado aos funcionários públicos. Representando a 

CIESP e o Conselheiro Maurício Colin, o Sr. Sandro Chagas destacou a importância 



 

6 
 

das discussões referente a Logística Reversa para os resíduos sólidos, sendo que já 

promoveu discussões e reuniões na CIESP Guarulhos. Abordou a Lei Nacional de 

resíduos sólidos - Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) que preconiza que os fabricantes de produtos precisam comprovar o 

recolhimento e destino das embalagens, sendo que estas discussões estão no âmbito 

do CIESP Guarulhos. Disse que o modelo apresentado pela FIESP já foi homologado 

pela CETESB e que em Agosto de 2019 será organizado evento em conjunto com o 

CIESP Guarulhos, FIESP, CODEMGRU, AGENDE, SENAI para evidenciar o tema. O 

Conselheiro Sebastião Garcia Junior representando o Centro Universitário - ENIAC, 

informou no seu pronunciamento a necessidade de desvincular o Centro de Inovação 

do ENIAC do Centro Universitário ENIAC. Informou que o Centro de Inovação, CITIG 

está vinculado ao INNOVATION que é uma associação com participação de outras 

entidades. Informou que o CITIG já está credenciado no SPAI do Governo do Estado de 

São Paulo e que busca credenciamento no Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Informou que o CITIG, assim como a AGENDE poderiam estar na área 

destinada ao Parque Tecnológico de Guarulhos. Também, destacou a intenção de que 

a INNOVATION possa ser integrante do CODEMGRU e fez convite para que os 

conselheiros conheçam o Centro de Inovação. O Engenheiro Gilmar Godói da ASSEAG 

iniciou o pronunciamento enfatizando as características da ASSEAG e o seu papel de 

coordenação na bacia do Tietê.  Prosseguiu, dizendo que relacionado a questão da 

Dengue apresentou posicionamento enfatizando a necessidade de posicionamento da 

municipalidade no que tange aos terrenos baldios e que vai participar da Câmara técnica 

que vai analisar o código de postura. Mostrou disponibilidade para ajudar na 

aplicabilidade da LEI Nº 7.355, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014, que dispõe sobre 

medidas voltadas à Regularização Fundiária no Município de Guarulhos, inclusive como 

utilizar a cartilha para aplicação da Lei. Por fim fez referências a Lei nº 6046 de 05 de 

novembro de 2004 que abarca a inspeção predial, citando a importância de ser evitar 

sinistros. Destacou a importância do Conselho de Desenvolvimento e citou o filósofo, 

escritor e político romano: Lucius A. Sêneca. O empresário José Lapetina representando 

o Sindicato de Plástico - SINDINPLASGUA foi o próximo convidado a expor as 

demandas e contribuições. Inicialmente destacou que Guarulhos é um importante 

cluster da indústria do plástico com 242 indústrias. Prosseguiu, com informações sobre 

os resíduos plásticos, e os resíduos de forma geral, alertando para o dimensionamento 

do Aterro do Cabuçu e que a sua visão da reciclagem é por economia e não ecologia.  

Destacou que o Brasil é o 4º maior produtor de plástico no mundo e que a região 

metropolitana de São Paulo produz 27 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. 

Prontificou-se a participar do evento que será promovido em agosto para tratar do tema 
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e entregou ao Coordenador Técnico documentos para que fiquem a disposição do 

Conselho para consulta. Após a finalização, o Presidente da Câmara Professor Jesus, 

solicitou a palavra e fez comentários referentes a 15ª edição da entrega de prêmios do 

Selo Ambiental Guarulhos, fez elogios ao evento destacando os 52 troféus entregues e 

fazendo uma saudação especial a Sra. Magda Berberich da ASSEAG responsável pela 

organização do evento, a qual foi acompanhado de saudações pelos demais 

conselheiros. O Secretário Executivo convidou a Conselheira Simone Lopes 

representante do CIEE, ela iniciou a sua apresentação fazendo uma pergunta aos 

conselheiros: questionando aqueles que estavam lendo um livro, em seguida falou que 

o CIEE possui 308 mil jovens em atividades no Brasil e que busca a melhor qualificação 

dos estagiários. Citou a leitura como importante elemento na formação dos jovens e 

fundamentou a participação no Clube do Livro organizado pelo CODEMGRU, com a 

aluna de administração da FIG UNIMESP Isadora Sales e com coordenação do 

professor Devanildo Damião. Informou da reunião no dia 05 de julho nas dependências 

do CIEE acontecerá a discussão do livro: Auto da barca do Inferno do poeta português 

Gil Vicente e conta com todos no evento. Destacou o slogan do CIEE e colocou-se a 

disposição para auxiliar a cidade. O Coordenador técnico Devanildo Damião informou o 

Secretário executivo da ausência justificada do Professor Paulo Pardi, representante 

das Faculdades Anhanguera, o qual encontra-se impedido de participar por problemas 

médicos. Finalizada as apresentações das entidades, foi aberto espaço para 

manifestações livres, inscreveram-se o Confederação Nacional dos Trabalhadores no 

Ramo Químicos, Antonio Silvan, o Presidente das FACULDADES TORRICELI: Paulo 

Cesso e o Presidente da Agende Aarão Ruben de Oliveira. Em destaque, o Sr. Antonio 

Silvan, parabenizou as palavras do Sr. José Lapetina e destacou a necessidade de 

pensar a cidade, lembrando os planejamentos realizados na Agência de 

desenvolvimento e inovação e solicitando a recuperação e disponibilização pelo Sr. 

Aarão Ruben de Oliveira que concordou imediatamente. Fez comentários sobre a 

situação da cidade, destacando que o município é rico, mas, a cidade é miserável. 

Prosseguiu solicitando e provocando maior engajamento social das universidades, para 

que elas, tenham estratégias voltadas a quem não pode pagar para realizar os cursos. 

Sugeriu uma câmara técnica para estudar os resíduos, além de esforços para evitar a 

bitributação na reciclagem e a necessidade de trazer a CETESB para participar do 

Conselho de Desenvolvimento. Complementando observou o impacto da água no 

processo de reciclagem e os impactos nas áreas da saúde. Trouxe também 

contribuições na questão habitacional, destacando que 49% da renda das pessoas 

pobres são gastas com esta questão, precisando de ações de políticas públicas nestas 

áreas, ou seja, ações para quem precisa. Relatou com conversa com o Secretário Silvio 
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Figueiredo, o qual o elogiou e disse a disponibilidade de verbas do Estado com esta 

finalidade. O Sr. Paulo Cesso destacou a ousadia do modelo educacional que está 

propondo na cidade na qual a tecnologia e gestão caminham juntos. Informou que o 

prédio da Faculdade Torriceli está sendo estruturado com energia renovável 

proveniente dos projetos dos próprios alunos. Reforçou o convite para que os membros 

façam visita a Faculdade Torriceli. Prosseguiu dizendo que fez diversas viagens ao 

mundo e que países como Coréia e Finlândia no tratamento de resíduos, citando 

exemplos na Finlândia na geração de gás limpo. Disse que pretende conversar com 

outras entidades para transformar Guarulhos numa referência nesta área. O Presidente 

da Câmara Professor Jesus, pediu a palavra e disse que teria que se ausentar para 

cumprir uma agenda, fazendo o convite para que todos o visitassem no seu gabinete 

para tomar um café, após a reunião e solicitando que seja marcada uma reunião com o 

Sr. Gilmar Godói, presidente da ASSEAG para tratar das habitações. O último a se 

manifestar nesta fase, foi o Presidente da Agende Aarão Ruben de Oliveira, 

inicialmente, colocou-se à disposição para colaboração nos eventos e projetos, 

posteriormente sugeriu que a CETESB participe das reuniões do Conselho de 

desenvolvimento, destacando alguns problemas nos processos de reciclagem para 

obtenção de licenciamentos, dando como exemplo os pneus e a necessidade de 

estruturar processos. INICIANDO a fase de considerações, articulações e tratamento 

das demandas, o Secretário Executivo destacou que a CETESB será convidada para 

compor o Conselho, assim, como já foi feito convite para a SABESP participar, 

aguardando a decisão da Diretoria. Em relação a Secretaria da Habitação, informou que 

será feito o convite para compor o Conselho, todavia, foi informado pelo Coordenador 

Técnico que a Secretaria da Habitação já indicou profissionais para o Conselho e que 

será reforçado o convite para participação mais efetiva. Nos comentários sobre a 

sugestão da ASSEAG de regularização de imóveis, deu a informação que o Professor 

Jesus vai indicar assessores para acompanhar as reuniões e decisões do Conselho, 

inclusive, de todas as Câmaras técnicas. Respondendo a observação do Sr. Lapetina 

do Sindicato de plásticos, disse que ele poderia compor o grupo existente de estudo de 

resíduos. O Sr.Lapetina consultado disse que seria mais viável uma específica para 

tratar especificamente dos resíduos de plástico. Os conselheiros foram consultados e 

responderam afirmativamente a criação da nova Câmara Técnica específica para 

resíduos plásticos, indicando o Sr. José Lapetina como coordenador. Em seguimento, 

em resposta ao pronunciamento do Sr. Sebastião do ENIAC, disse que pode ser viável 

a participação do Innovation como entidade do Conselho de Desenvolvimento, ajudando 

a caracterizá-la, devendo a mesma submeter o pedido para adesão. Dando 

prosseguimento, o Secretário Executivo disse que uma palavra que se repetiu nos 
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diversos pronunciamentos foi a necessidade de planejamento para o Município. 

Referindo-se a proposta de colaboração da Guarupass para comunicação nos ônibus 

fez agradecimento e disse que será encaminhado a Câmara Técnica que irá promover 

campanhas para auxiliar a divulgar informações relacionadas a Saúde. Destacou que 

entende este processo como sinal de amadurecimento do Conselho e a evidência da 

necessidade de conexões de inteligências para sanar problemas em áreas distintas 

como saúde, educação, mobilidade urbana, indústria. Propôs a criação de um centro de 

inteligência, como um observatório a partir das conexões das universidades e entidades. 

Colocou para apreciação dos presentes e recebeu contribuições do Sr. Paulo Cesso, o 

qual informou que existem outras iniciativas, como por exemplo, da SDCETI que 

poderiam causar linhas de sobreposições. O Secretário Executivo posicionou que o 

Conselho não tem função executiva, diferentemente das Secretarias, as quais 

necessariamente devem executar as políticas de Governo. Diferentemente, o Conselho 

funciona como articulador e proposição de soluções, pois, inclusive não possui 

orçamento e funções executivas. Prosseguiu informando que o planejamento é 

essencial e que para saber onde vamos, é necessário saber primeiramente, onde 

estamos. Continuou dizendo que talvez, seja melhor continuar abordando o tema da 

criação do observatório e aguardar amadurecimento ou não relacionado ao tema, mas, 

que coloca como positivo reunir as entidades de ensino superior para discussões. O 

Coordenador Técnico Devanildo Damião solicitou a palavra e inicialmente reforçou o 

convite para presença na reunião na FIESP no dia 27 de junho no período da manhã, 

com discussão da indústria 4.0 na Frente parlamentar do Empreendedorismo. Também, 

disse ser tido alertado pelo Conselheiro Martinho Risso para fazer o convite para o livro 

“Doutores da Inovação” de sua autoria com outros dois especialistas, o qual ocorrerá no 

dia 27 de junho no período noturno na Nobel, localizada na Av. Salgado Filho. A 

participação será franqueada, todavia, sugere-se a doação de um kg de alimentos para 

o fundo social do Município. Agradeceu a palavra e clamou o Secretário Executivo para 

andamento dos trabalhos. O Se. Zeitune então convidou a todos para uma foto e 

anunciou que a próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento ocorrerá no dia 16 

de julho, as 07h30 no auditório do PAÇO MUNICIPAL e que as entidades poderão 

submeter a inscrição a Coordenação do Conselho.  
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