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a??? Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO Nº 6497/2021

EMENTA REQUER INFORMAÇOES SOBRE A

IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

CIENCIA. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE

RIBEIRÃO PRETO.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguime:

Considerando que a criação dO Conselho Muníclpal de
menera, Tecnologia e Inovação oe RIbeIrãu Prelo. var ronalecer e ampliar a base
Iecmco-ciemrfrca, Incentwar a Inclusão socraI com a criação de empregos, melhorar
& dlstnbmção de renda, aIe'm de promover e incemrvar esludos. eventos e

pesquisas.

Considerando que o AnIeVF'roIem eIaooraoo por este
gabmele fOx envIadO a Secrelàna de Inovação & Desenvolwmento em março de
2021 para análise e posterior envIO de Projeto de Leí eíaborado peIo Prefeno a
essa casa para votação.

Considerando que até a presente data não tivemos
nenhum retomo.

REQUEREMOS, nos termos constItuclunaIs e regImenlaIs,
depors de ouvido o plénario. que seja oneraoo o Secretáno da Inovação e
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Stade de S o Paulo
Desenvolwmemo, Sr Eduardo Molina para fornecer as Informações acerca das
segmntes queskõesv

1, Esla nos planoS desta searecana a implantação do
Conselho Municmal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Ribeirão Preto?

27 Para qual data planeja execukar essa ação?

Sala das Sessões. 09 de Setembro de 2021,

MAURÍCIOGASPARINI
Vereador - PSDB

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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“'Asslnado dgmlmam por

Dava 09/09/2021 13:41“

MAURICIO MEN
BARRETO GAS
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