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ASSERTI apoia conjunto de metas 
apresentadas pelo CODEM aos pré-
candidatos à prefeitura de Marília 
A Associação de Empresas de Serviços de 
Tecnologia da Informação (Asserti) participou, no 
dia 27 de setembro, da solenidade de entrega aos 
pré-candidatos ao cargo de prefeito do município 
de Marília do Anuário elaborado pelo Conselho de 
Desenvolvimento Estratégico de Marília – 
CODEM, entidade que tem como objetivo unir os 
esforços da sociedade civil e da gestão pública 
para transformar Marília numa cidade modelo em 
sustentabilidade, qualidade de vida e 
desenvolvimento sócio econômico.  
 
O Anuário contempla a história de instituição do 
CODEM e seus 7 grupos de trabalho, informações 
sobre a cidade, setores que mais empregam, 
número de empresas e empregos, IDHM (Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal), 
arrecadações e despesas, bem como, a sugestão 
de metas de gestão do município nas áreas de 
Tecnologia e Inovação, Saúde, Saneamento 
Ambiental, Planejamento Urbano e Mobilidade, 
Educação, Turismo, Desenvolvimento Econômico 
e Atração de Investimentos. 
  
O presidente executivo da associação, Elvis 
Fusco, também membro do Comitê Gestor do 
CODEM e Coordenador do GT – CODEM (Grupo 
de Tecnologia), foi um dos colaboradores na 
elaboração do Anuário e explica que “o CODEM 
se constituí num importante espaço de 
participação social, reconhecido pela Prefeitura 
de Marília, onde se aborda o papel da sociedade 

civil organizada na gestão das políticas públicas 
do município, no qual os representantes de 
diversas entidades discutem sobre os problemas 
experimentados pela sociedade mariliense e 
definem a melhor forma de atuação para buscar 
as soluções perante os entes públicos”. No 
âmbito da Tecnologia e da Inovação Elvis Fusco 
destaca o papel dos entes políticos como 
indutores dos ecossistemas de inovação 
impulsionando o fluxo de conhecimentos, 
amparando o desenvolvimento tecnológico e 
gerando inovação para as demandas do mercado. 
              
Segundo Adriano Martins, presidente do CODEM 
e membro do Comitê Gestor do APL TI Marília 
(Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da 
Informação de Marília) gerido pela Asserti, o 
documento materializa o trabalho de seus 
membros, de 30 entidades apoiadoras e de cerca 
180 especialistas voluntários constituindo-se 
 num material de grande utilidade para os entes 
públicos e políticos visto que caracteriza um 
trabalho minucioso de diagnóstico e desenho 
regional, bem como traça um plano integrado de 
ações do município com a participação da 
sociedade civil organizada. 
  
Luiz Eduardo Diaz, membro do Grupo de 
Planejamento Urbano e Mobilidade e Conselheiro 
Estratégico da Asserti enfatiza que as metas 
descritas no Anuário são projetos de longo prazo 
e requerem compromissos coletivos para que se 
concretizem e não sejam abandonados de uma 
gestão para outra. 
  

As metas apresentadas no Anuário envolvem 
ações de transparência na gestão pública, 
desburocratização, reforma administrativa, 
melhorias na rede de saúde pública, melhoria na 
educação pública, , investimento em tecnologia, 
incentivo a inovação, mobilidade, habitação, 
saneamento entre outras. 
 

 
  
A Asserti atua como entidade associativa sem fins 
lucrativos há 7 anos e como órgão máximo de 
governança do Arranjo Produtivo Local de 
Tecnologia da Informação de Marília e região 
dede 2017, tendo como objetivo promover o 
desenvolvimento socioeconômico de Marília e 
região participando e apoiando as ações de 
resolução de questões e demandas sociais e 
econômicas da região. 
 
Para saber mais sobre o CODEM, suas ações e 
projetos e ter acesso ao Anuário acesse o site 
http://www.codemmarilia.com.br/.  
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