
 

 

 

 

Ribeirão Pires, 04 de fevereiro de 2019. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

À Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires. 

 

Projeto de Lei nº 04.2019-AD-Empreendedorismo 

 

“Institui a Semana do Empreendedorismo, no 

município da Estância Turística de Ribeirão 

Pires e dá outras providências”. 

  
 

 Art. 1º - Fica instituído a "Semana do Empreendedorismo" no Município da Estância 

Turística de Ribeirão Pires, a ser comemorada anualmente na segunda semana do mês de 

junho.  

Art. 2º - O poder Executivo poderá realizar feiras e concursos para os fins de 

incentivar o empreendedorismo.  

Art. 3°. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 4º - O Executivo regulamentará esta lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

da data de sua publicação.  

Art. 5º - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

Vereador Amaury Dias – PV. 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 

 

 

Empreendedor é o indivíduo proativo, arrojado, que está sempre buscando formas de 

inovar e auferir lucro, é normalmente o indivíduo destemido, que acredita sempre em seu 

projeto e arrisca, se lança em busca da realização de suas ideias.  

Líder nato, o empreendedor acredita no seu potencial e não teme o fracasso e não se 

deixa abater, quando falha segue adiante e continua a correr riscos, pois tira da falha, a lição 

para se superar cada vez mais.  

O empreendedorismo, fundamental ao desenvolvimento e crescimento de uma 

sociedade é a ferramenta de que se utilizam as empresas para buscar a inovação e 

transformar o conhecimento em novos produtos, tanto assim, que já existem faculdades com 

cursos de formação em empreendedorismo visando à formação de indivíduos aptos a inovar 

e modificar as organizações, melhorar seus desempenhos e, por consequência, seus lucros.  

O empreendedorismo interligado à inovação tem por escopo gerar riquezas através da 

criação de novos produtos, novos métodos de produção, ampliação do mercado de atuação 

novos métodos de produção, novos mercados, novas formas de organização etc.  

Ao criarmos a Semana Municipal do Empreendedorismo, esperamos instituir a 

cultura do pensar grande, incentivando as mentes criativas a se destacarem, descobrir novos 

talentos e contribuir com a melhoria do desenvolvimento da nossa cidade.  

 

 

 

Vereador Amaury Dias – PV. 

                                                                                      


