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REQUERIMENTO Nº 086/2014 

“Criar o Núcleo de Planejamento Estratégico para o Município” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois representa o poder 

legislativo, que tem como uma de suas funções assessorar o poder executivo no que tange a 

implantação de ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade. Assim sendo, requeiro à 

Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro, informe qual a possibilidade de Criar o Núcleo de Planejamento Estratégico para o 

Município? 

 

Justificativa 

 

As cidades precisam pensar a si mesmas para desenvolverem suas vocações e criarem 

novas oportunidades neste novo cenário do século XXI. São muitos os desafios que o mundo 

hodierno apresenta, portanto para dar conta destes desafios as cidades precisam, cada vez 

mais, promover estratégias de planejamento para o seu desenvolvimento. 

Cidadania e qualidade de vida dependem de políticas públicas bem estruturadas e 

fundamentadas. Assim sendo, as cidades precisam ter algum setor que ajude a pensar, 

organizar e planejar ações governamentais. 

Dentro desta leitura apresentada, sugiro ao Poder Executivo que procure fazer contato 

com as Faculdades e Universidades do Vale do Paraíba visando contar com a assessoria de 

estagiários nas seguintes áreas: gestão em planejamento estratégico, tecnologia da 

informação, marketing, economia criativa, turismo, ecologia, paisagismo, urbanismo e outras 

áreas que atendam as necessidades do município. 

Acredito que os estagiários destas áreas poderão contribuir para a cidade dar um salto 

de qualidade rumo ao futuro.  

Esta parceria com as referidas entidades de ensino será importante para ambas as 

partes, pois os alunos destas instituições de ensino farão o estágio obrigatório e, ao mesmo 

tempo, as instituições poderão desenvolver concretamente seus projetos acadêmicos. E 

quanto a prefeitura poderá, com a colaboração deste núcleo, implantar um projeto a curto, 

médio e longo prazo para o desenvolvimento estratégico do município.  
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Um diálogo transversal entre as várias áreas do conhecimento e as ferramentas da 

gestão estratégica contribuirá, sem dúvida, para colocar a cidade de Roseira na vanguarda da 

gestão pública regional, atraindo investimentos e gerando possibilidades de empregos aos 

citadinos. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de setembro de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 


