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JUSTIFICATIVA: - PL 0145/2017 
São Paulo, como uma das grandes metrópoles mundiais, apresenta desafios 

proporcionais ao seu tamanho. Milhões de pessoas de todos os cantos do planeta competem e 
cooperam diuturnamente nos seus prédios, casas, ruas e praças, buscando realizar sonhos e 
transformar vidas por meio de trabalho duro, sério e persistente. São Paulo é 
reconhecidamente a terra das oportunidades para quem deseja vencer pelo esforço e pela 
competência. 

A cidade construiu sua imagem de condutora da Nação porque atraiu os chamados 
"sonhadores", pessoas determinadas a arriscar e a empreender em nome do que antigamente 
se denominava "progresso", e que hoje atende pelo nome de "inovação". São Paulo é o berço 
das maiores universidades brasileiras e do empreendedorismo, e reúne todas as condições 
para tornar-se um polo mundial de inovação tecnológica. É preciso, portanto, investir de forma 
consistente na maior vocação da cidade, a de estimular pessoas a inovar e empreender para 
transformar a realidade. 

A Semana de Tecnologia, São Paulo Tech Week (SPTW), pretende catalisar as 
potencialidades aproximando empresas, empreendedores, investidores, oferecendo subsídios, 
compartilhando conhecimentos, propondo desafios, unindo talentos buscando viabilizar 
soluções criativas e desenvolver tecnologias que permitam superar desafios e melhorar a vida 
das pessoas. A mais recente edição da São Paulo Tech Week, em 2016, comprova o sucesso 
da iniciativa: durante os 09 (nove) dias, mais de 50 mil pessoas, entre empreendedores, 
representantes de empresas de tecnologia, serviços e outros, agentes públicos e demais 
interessados participaram de 215 eventos sobre temas relacionados a inovação, tecnologia e 
criatividade na busca de soluções para problemas do cotidiano. 

Desse modo, ao incluir a São Paulo Tech Week no calendário oficial da Cidade,São 
Paulo dá um passo importante para consolidar o seu espírito empreendedor e inovador. 
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