QUEM SOMOS

ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada são responsáveis pela
administração da Desenvolve SP.

Conselho de Administração

É responsável pela condução de toda a orientação estratégica da Desenvolve SP.
O Conselho de Administração é composto por no mínimo sete e no máximo onze
membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos, sendo permitida a
reeleição no máximo por três reconduções consecutivas. Sua composição contempla o
Diretor-Presidente da instituição, um representante dos empregados da instituição,
conselheiros independentes e representantes das Secretarias do Governo do Estado de
São Paulo.
Membros do Conselho de Administração:
•

Tomás Bruginski de Paula – Presidente do Conselho de Administração;

•

André Marcos Favero;

•

Adailton Cesar da Costa Martins;

•

Eduardo Marson Ferreira;

•

Francisco Vidal Luna;

•

Lídia Goldenstein;

•

Luciana Leal Coelho;

•

Nelson Antônio de Souza; e

•

Roberto Brás Matos Macedo.

Diretoria Colegiada

Em conjunto com o Conselho de Administração, exerce a administração geral da
Instituição, assegurando o seu funcionamento alinhado aos objetivos traçados. É
composta por quatro membros: o Diretor Presidente; o Diretor de Negócios e Fomento,
responsável pala operacionalização e comercialização dos produtos da Companhia; o
Diretor Administrativo, de Projetos e Processos, responsável pelas matérias de
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planejamento e de gestão administrativa, incluída a tecnologia da informação e o
desenvolvimento de projetos e processos; e o Diretor Financeiro e de Crédito,
responsável pelas matérias de ordem financeira, contábil, controladoria e de crédito.
Todos possuem mandato de dois anos, permitidas três reconduções consecutivas.
Membros da Diretoria Colegiada:


Nelson Antônio de Souza - Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de

Crédito em exercício;


Lucia Helena da Silva - Diretora de Negócios e Fomento; e



Wilson Bevilacqua Otero - Diretor Administrativo, de Projetos e Processos.

Conselho Fiscal

Tem como principal atribuição fiscalizar todas as contas da Desenvolve SP. Seu
funcionamento é permanente, com competências e atribuições previstas em Lei e em
regimento próprio.
É composto por no mínimo três e no máximo cinco membros eleitos anualmente
pela Assembleia Geral Ordinária, sendo permitida a reeleição.
Membros do Conselho Fiscal:
•

Gustavo Carvalho Tapia Lira – membro suplente;

•

Roberto Yoshikazu Yamazaki – membro efetivo;

•

Nelson Okamura – membro suplente;

•

Rubens Peruzin – membro efetivo; e

•

Aparecida Massako Funagoshi Bovi – membro suplente.
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