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Histórico do Projeto

Agência de Desenvolvimento do Eixo Castelo
Este projeto inicia-se com a integração do Poder Público, Setor Privado e Terceiro Setor, visando o
desenvolvimento sustentável (econômico, ambiental e social) da região. Inclui os municípios de
Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus
e Osasco.
Objetivos do Projeto
• Buscar a união de esforços dos órgãos públicos, das empresas e da sociedade civil como
caminho indispensável para que seja alcançado um novo patamar de desenvolvimento
econômico, que alie taxas de crescimento e aumento da qualidade de vida nos diversos
setores das comunidades da região.
•

Integrar as ações dos municípios que compõem esse importante eixo de expansão urbana
da região metropolitana de São Paulo, na busca de soluções comuns para questões que
não se resolvem nos limites internos de cada território individual, criando uma nova força de
interlocução.

•

Fortalecer e revigorar as diversas vocações econômicas dos municípios da região, atraindo
novos investimentos em âmbito nacional e internacional.

•

Integrar o desenvolvimento social e ambiental ao processo de desenvolvimento econômico,
objetivando o crescimento das taxas de emprego, da renda per capta e da qualificação
profissional, e buscando, ao mesmo tempo, processos de recuperação e preservação das
riquezas naturais da região.

•

Criar instrumentos municipais e regionais para colocar em prática as diversas idéias e
projetos que darão início a um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no Eixo Castelo
Metropolitano.

Descrição Passo a Passo
•

Criação de Associação civil, sem fins lucrativos, com o objetivo de qualificar-se como OSCIP
– Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, com base na lei 9.790/99 pelo
Ministério da Justiça.

•

Participação de Instituições do Poder Público, Entidades e Empresas dos 8 municípios,
assim como as de âmbito Estadual e Federal, sem distinção de concepção filosófica ou
política, de raça ou de credo religioso.

Descrição - Primeira Etapa
•

Elaborar diagnóstico preliminar do Eixo Castelo Metropolitano, do ponto de vista do
desenvolvimento sustentável.

•

Desenvolver trabalho de divulgação do projeto por meio de palestras, reuniões e contatos
para sensibilização de empresários e entidades em cada um dos municípios, resultando em
uma Oficina de Planejamento Municipal.

•

Elaboração do modelo jurídico e do Estatuto Social da Agência.

•

Elaboração do Projeto de Lei Autorizativa, para a participação das prefeituras na Agência – a
ser aprovada em todas as câmaras municipais.

•

Montagem da Assembléia Geral de Constituição da Agência e eleição dos órgãos da
direção.

•

Elaboração das Atas e registro em cartório.

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 ações principais.

