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Estado do Rio Grande do Norte a
Semana
Estadual
do
Empreendedorismo Jovem.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: FAÇO SABER
que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, a Semana
do Empreendedorismo Jovem, a ser comemorada na terceira semana do mês de novembro.
Art. 2º As atividades, eventos e debates em comemoração alusiva à Semana do
Empreendedorismo Jovem, deverão abranger, dentre outros temas, os seguintes:
I - Valorização da disseminação do espírito empreendedor e seus valores;
II - O ideal próprio da Identidade Empreendedora Jovem da Sociedade Pernambucana;
III - Empreendedorismo Jovem, importância da função econômica na sociedade, para a
produção ou circulação de bens ou serviços;
IV - Campo de atuação do Empreendedorismo Jovem e principais inovações;
V - Importância do Fórum Regional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
VI - A importância do Empreendedorismo Jovem para o desenvolvimento social.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio JOSÉ AUGUSTO,
em Natal, 30 de maio de 2019.

ALLYSON BEZERRA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O que ora propomos consiste em instituir uma semana de mobilização da sociedade
potiguar em torno da questão. Nesse sentido, teremos uma convergência de esforços de
instituições privadas, órgãos governamentais, universidades e escolas para a divulgação da
importância do empreendedorismo e do incentivo ao espírito criativo e inovador, sobretudo entre
os jovens.
Temos a convicção de que apenas a ampliação do debate sobre o tema e a consolidação de
uma cultura favorável ao empreendedorismo e às soluções criativas para novos e antigos
problemas serão capazes de despertar efetivamente as instituições públicas e privadas para o
cumprimento de suas responsabilidades no setor.
A instituição da Semana Global do Empreendedorismo no calendário potiguar tem o
objetivo de dar visibilidade ao tema e incentivar o desenvolvimento de atitudes empreendedoras.
O fortalecimento da cultura da inovação, juntamente com o desenvolvimento de políticas públicas
consistentes de apoio às iniciativas, resulta em desenvolvimento econômico e social.
É um grande movimento que acredita na causa do empreendedorismo como capaz de
gerar desenvolvimento econômico social e transformar realidades, e busca, por meio de sua rede,
da mídia e do ecossistema empreendedor conectado e ativado, promover melhorias no ambiente
empreendedor brasileiro.
Levar essa grande oportunidade para um número cada vez maior de pessoas, envolvendo
toda a sociedade, inspirando, capacitando e conectando, rumo a um Rio Grande do Norte cada
vez mais empreendedor!
A data foi escolhida para coincidir com as comemorações da Semana Global de
Empreendedorismo. Criada em 2007, pelo ex-primeiro ministro britânico Gordon Brown e pelo
então presidente da Kauffman Foundation, Carl Schramm, busca fortalecer e disseminar a cultura
empreendedora ao conectar, capacitar e inspirar as pessoas a empreender.
Mais do que uma efeméride, a Semana Global do Empreendedorismo é um movimento do
qual participam milhares de organizações e milhões de pessoas de mais de 130 países.
Dessa forma, espero contar com o apoio dos nobres colegas parlamentares a essa
proposição que ora apresento, no sentido de instituir a Semana Global do Empreendedorismo no
calendário nacional.
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