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Ofício 033/2021 

 

Jaguariúna, 20 de Agosto de 2021 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 

Prefeito Municipal de Jaguariúna-SP 

 

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna apoia na cidade as 

iniciativas para a implantação do conceito de “Cidades Inteligentes” e 

gostaríamos de lhe informar e lhe propor o que se segue: 

a- É do conhecimento de vossa.Excelência que este ano importantes 
decisões devem ser tomadas por esta municipalidade, referente ao 
planejamento da cidade para os próximos anos, pois estará em discussão  
o PPA, LOA, LDO e principalmente o Plano Diretor(revisão), onde o 
cidadão poderá das dicas, sugestões e participar da construção, com o 
enfoque na Cidade que deseja ter. 
 

b- Este ano a ACI Jaguariúna começou levar conhecimento aos 
empresários/empreendedores referente o conceito de Cidades 
Inteligentes, Vossa Excelência sabe é conhecedor dos enormes 
beneficios que se traz ao municipio em qualidade de vida, produtividade 
eficiência, geração de emprego e renda, 

 
 

c- Uma das empresas que tem se destacado no cenário nacional é o Instituto 
Smart Citizen da Consultora Grazi Carvalho, a qual hoje é uma referência 
no assunto CIDADES INTELIGENTES, e o referido instituto criou uma 
metodologia que permite aos lideres responderem a duas perguntas  que 
ajudam no planejamento da cidade. 
1- Que cidade temos? 
2- Que cidade Queremos? 

 
d- Foi criado uma pesquisa pública para que as pessoas respondam a estas 

duas questões, porém agora é preciso compilar seus dados e reunir 
lideres dos 4 agentes de inovação (poder público, iniciativa privada, 
educação, Entidades) para se aplicar a metodologia que o Instituto chama 
de CHESI (já aplicado em diversas cidades do Brasil) 
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Diante do exposto acima, gostaríamos de lhe passar em anexo uma proposta do 

Instituto para a realização do Seminário CHESI, para que possa nos apoiar e ser 

o protagonista da execução do mesmo. 

Sendo o que se apresenta no momento, colocando-nos à disposição para 

eventuais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar elevados 

votos de apreço e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

-------------------------------------------------- 

João Rodrigues dos Santos  

Presidente- Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 

Gestão 2019/2022 

 

 


