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MOÇÃO Nº 009/2014
“Moção de Parabenização e Agradecimento ao Ilustríssimo Professor Mestre Francisco
Antonio Maciel Novaes pela Palestra “Cidade Criativa: Cidade Desenvolvida” realizada
na Câmara Municipal de Roseira”

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

O professor Chico, como gosta de ser chamado, membro do corpo docente da
FATEC, deu uma grande contribuição para o nosso município ao tratar do tema por ele
escolhido: “Cidade Criativa: Cidade Desenvolvida”.
Voluntariamente trouxe sua larga experiência de professor universitário e de
profissional dos setores público e privado.
Durante mais de duas horas esteve na Câmara Municipal de Roseira apresentando um
rico cenário de possibilidades econômicas para o município. E, vale destacar, colocou-se a
disposição para ajudar a viabilizar projetos e programas que visem dinamizar a economia
local, sempre na perspectiva de geração de emprego e renda.
A economia criativa, novo paradigma de desenvolvimento econômico, ao focar o
cerne das atividades econômicas nas pessoas e não no produto e, ao mesmo tempo, ao
valorizar a cultura e a história local, abre um cenário promissor para o futuro da cidade, pois
a cidade passa, necessariamente, a buscar um caminho próprio para a construção de seu
caminho e de sua vocação.
Planejar e criar um ambiente favorável para atividades econômicas baseadas no
potencial histórico, artístico e cultural de seu povo são tarefas essenciais para o poder público
conduzir, neste mundo em grandes e profundas transformações.
A cidade do futuro precisa formar pessoas empreendedoras e buscar construir as
condições para o seu desenvolvimento. Isto precisa ser feito com muita seriedade, estudo,
planejamento, vontade e participação da comunidade na tomada de decisões. A educação é
uma das principais ferramentas para o êxito de uma cidade.

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
Estas reflexões foram colocadas não apenas no campo teórico, mas tendo como pano
de fundo os exemplos concretos de muitas cidades espalhadas pelo mundo. Além disso, o
palestrante trouxe exemplos concretos de projetos de cidades em que ele colabora na
construção e acompanhamento.
As pessoas que compareceram à palestra saíram visivelmente satisfeitas com a
competência e o sentido de esperança que o palestrante carrega e tenta passar para todos à sua
volta.
Estes e tantos outros ensinamentos, que não cabem nessas poucas linhas, foram
trazidos pelo Professor Mestre Chico, na noite do dia 10 de abril de 2014. Ante o exposto,
ouvido o plenário e atendidas às formalidades regimentais, apresento Moção de
Parabenização e Agradecimento ao ilustre palestrante.
Que desta se dê conhecimento ao Palestrante Professor Mestre Francisco Antonio
Maciel Novaes.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de abril de 2014.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Moção

