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REQUERIMENTO Nº 063/2015
“Parceria entre a Prefeitura e Faculdades da região para implantar uma incubadora de
empresas no município”
O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade de
viabilizar Parceria entre a Prefeitura e Faculdades da região para implantar uma incubadora de
empresas no município?
Justificativa
As Incubadoras de empresas são organizações que podem estar vinculadas as instituições
de ensino públicas ou privadas, prefeituras, e até mesmo iniciativas empresariais independentes.
A base de sustentação de um programa de incubação está alicerçada na difusão da cultura
empreendedora, do conhecimento e da inovação.
Através das incubadoras é possível apoiar novos empreendimentos de projetos
inovadores, por meio da oferta de inúmeras facilidades e apoio aos empreendedores, tais como:
consultorias especializadas, orientações e capacitações gerenciais, espaço físico e infraestrutura
operacional, administrativa e técnica. (http://www.inatel.br/empreendedorismo/o-que-e/nempnovo/incubadora/o-que-e)
O conceito de incubadora evidencia a sua importância para o município, à medida que,
uma vez instalado este ambiente na cidade, contribuirá para o desenvolvimento de projetos que
contemplem o empreendedorismo, a geração de emprego e renda na cidade.
Os profissionais da incubadora promoverão estudos em parceria com a prefeitura para
desenvolver projetos que possam contemplar a vocação da cidade e, ao mesmo tempo, possam
atrair investidores para o município; mapeando as possibilidades de Roseira no cenário da
região.
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A prefeitura de Pindamonhangaba, no início deste ano, assinou um protocolo com a
Agência Inova do Centro Paula Souza.
Oswaldo Massambani, diretor da agência de inovação Inova Paula Souza, conta que esta
parceria público/pública é muito interessante e, atualmente, o Centro Paula Souza é o maior
formador de Recursos Humanos da América Latina. "Formar recursos humanos em todos os
setores da economia paulista é o nosso dever social. As incubadoras são espaços onde os jovens
com boas ideias possam desenvolver projetos de sucesso. Temos um quadro de mestres,
doutores, pós-doutores e especialistas. É o Paula Souza colocando sua competência para o
desenvolvimento

do

município."

(http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/materia.asp?id=19229&cat=17)
Vale ressaltar que no dia 31 de março o Centro Paula Souza, através da Agência Inova,
assinou contrato para mapear demandas da indústria do Vale do Paraíba.
Estas iniciativas, sem custos para os municípios, mostram o interesse e a preocupação de
instituições públicas de ensino universitário, em contribuir com o desenvolvimento das cidades
da nossa região.
A incubadora será um espaço inovador para a construção de um projeto diferenciado para
a cidade.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.
Plenário vereador João Caltabiano, 27 de abril de 2015.
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