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JUSTIFICATIVA - PR 0017/2021 
O desenvolvimento científico tecnológico é o principal fator de desenvolvimento para o 

país, como podemos perceber em países da Europa, Israel, Coreia, Singapura e Estados 
Unidos, que são desenvolvidos justamente porque possuem uma base tecnológica e de 
inovação muito importante. 

Precisamos, com urgência, criar esse ambiente que respire e respalde todas as ações 
voltadas para isso. A Ciência, Tecnologia e Inovação só irão acontecer se nós tivermos dos 
governantes, das iniciativas privadas, das instituições públicas e da população, o 
reconhecimento da importância da área. 

A criação na Câmara Municipal de São Paulo da Frente Parlamentar Mista de Ciência, 
Tecnologia, Pesquisa e Inovação no Município de São, será o local para mostrarmos a 
sociedade que esse desenvolvimento está dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Sendo 
composta por parlamentares, bem como, contando com a participação de instituições de 
ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, entidades acadêmicas, entidades representativas e 
associativas, e representantes do setor empresarial dos mais diversos segmentos e da 
sociedade em geral. 

A Sociedade terá oportunidade de debater sobre: estimular a ampliação de políticas 
públicas para o incentivo à pesquisa e à inovação; o desenvolvimento da pós graduação em 
pesquisa, tanto em universidades quanto em centros de pesquisa básica e aplicada; fortalecer 
as agências públicas de fomento à educação; reforçar a importância de investimento em 
Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica e a ampliação da capacidade de 
inovação do Brasil; estimular ações governamentais para o desenvolvimento da ciência, 
tecnologia, pesquisa e inovação; acompanhar e promover alterações da legislação, melhorar o 
marco regulatório da ciência e tecnologia, incentivar a inovação e brigar por mais recursos para 
a área; entre outros. 

Lembrando que a educação, a ciência e a tecnologia são instrumentos de promoção 
para o nosso desenvolvimento. 
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