Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:

Proposta do setor industrial para o PDDI – Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos

Preparado por:

Diretoria Regional CIESP São José dos Campos

Cliente:

Setor industrial

Iniciado em:

Fevereiro/2006

Concluído em:

Abril/2006

Histórico do Projeto

Proposta do setor industrial para o PDDI
Ciente da relevante atuação e contribuição das indústrias para o crescimento e sustentação de São
José dos Campos e consciente da importância de um Plano Diretor que norteie o desenvolvimento
integrado da cidade para os próximos 10 anos, preservando e ampliando o nosso parque industrial,
o CIESP SJCampos decidiu elaborar a proposta da indústria para o PDDI - Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos.

Objetivos do Projeto
• Buscar o redirecionamento das ações a serem tomadas em prol da manutenção e expansão
do parque industrial da cidade.

Descrição Passo a Passo
• Convite para Prefeitura Municipal apresentar o diagnóstico do PDDI.
• Formado um grupo de trabalho que realizou diversas reuniões com o objetivo de elaborar
uma proposta do setor industrial.
• Elaborada a proposta com base em informações recebidas da Prefeitura Municipal, através
das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento, no Diagnóstico - versão
preliminar do Plano Diretor e apresentações realizadas na sede do CIESP SJCampos.
• O trabalho não se finaliza com a apresentação da proposta. O CIESP São José dos Campos
formará grupos de trabalho para acompanhamento da realização e desdobramento do PDDI,
com um planejamento estratégico de ação, detalhando os temas propostos e a divulgação
semestral dos resultados obtidos.
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 (cinco) ações principais.

