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PROJETO DE LEI N° 15 DE 09 DE JUNHO DE 2022. 

aiara Mun. de Concórdia do Pars 
APR OVADO 

Em 5Jo64 A. 
Institui a Semana Municipal de Ciencia, Tecnologia 
e Inovação no municlpio de Concórdia do Pará e 
dá outras providências.

President

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita Municipal 
deConcórdia do Pará, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituida no município de Concórdia do Pará a Semana Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação a ser realizada, anualmente, na terceira semana do mês de 
outubro. 

Art. 20- São objetivos da referida Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

T- Promover a divulgação e o conhecimento da área da Ciência, tecnologia e 

Inovação;
II - Realizar atividades e eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação;

Il- Apoiar a inovação a produtos e serviços existentes e a criação de novos 
produtos e serviços;

IV - Apoiar o empreendedorismo no fortalecimento dos empreendimentos/empresas 

existentes e na criação de novas empresas/empreendimentos; 
V - Desenvolver e fortalecer o ecossistema de inovação municipal, 
VI Apoiar a geração da cultura da inovação. 

Parágrafo único: as escolas e entidades de ensino fundamental, médio, técnico e 
superior, Iocalizadas no território municipal, deverão, tanto quanto possível, ser inseridas 
nas atividades preconizadas por esta lei, de modo a integrar o processo de interesse pelos 
temas em debate e apresentar atividades e projetos desenvolvidos nos seus ambientes de 
estudo. 

Art. 30 A Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação passam a integrar o 
calendário de eventos do municipio.

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

Camara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro da Silva em 09 de junho 
de 2022 

JANDER CLEY DA `ILVA FERREIRA 
Vereador Municipal 



ESTADO DO PARÁA 

CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
CNPJ 14.145.817/0001-62 Palácio Antonio Ribeiro da Silva 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 225 -Centro - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 
CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará - PA 

CAmara Mun. de Concórdia do Par 
APROVADO 

JUSTIFICATIVA Em 

Presigente 
Atualmente, a sociedade se encontra na chamada Era do Conhecimento, o que 

implica um tipo societário organizado, potencializado pela globalizaçãopela urbanização, 
pelo aumento da complexidade das interações humanas, pela mudança permanente 
impactada pelo desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico, uma das 
tendências estruturantes do século XxI, é resultado do investimento em ciência, tecnologia
e inovação.

E sabido que o investimento em ciência, tecnologia e inovação é fundamental para o 

alcance do desenvolvimento sociale econômico, e para isso, é importante a percepção e o 

envolvimento dos vários segmentos da sociedade como o setor produtivo, o setor promotor 
do conhecimento (escolas, institutos e universidades) e o governo, que é responsável por 

articular todos e apoiá-los. 

Nesse contexto, apoiar a implementação de leis e políticas públicas de ciência, 
tecnologia e inovação é fundamental para promover atividades de integração, divulgaçâo, 
ensino e fomento à área tecnológica que possam fortaleecer o empreended orismo e a 

geração de emprego e renda, buscando o bem comum e a superação da pobreza e das 

desigualdades sociais. 

E, por fim, fazendo destaque ao ano de 2022 que é o "Bicentenário da Independência:
200 anos de Ciência, Tecnologia e inovação no Brasil", tema escolhido para a 19° Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2022 que ocorre anualmente na terceira semana de 

outubro, justifica o periodo sugerido. 

Assim, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas na aprovação da matéria. 

Camara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro da Silva em 09 de junho de 

2022. 

JANDER CLEY DA SILVA FERREIRA 
Vereador Municipal 


