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Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Dr. João

               Fica modificado o artigo 59, IV, do projeto de lei nº 503/2020, que passa ter a seguinte redação:

              "Art.59 (...)

              ...

              IV – financiamentos de empreendedores enquadrados nas formas: individuais, micro, pequenas e
médias empresas   e startups, atuantes em amplos setores da economia estadual, de modo ambiental e
socialmente responsável.

           ...)."

JUSTIFICATIVA

    A presente emenda modificativa tem como fulcro a inclusão das Start-up's nos financiamentos geridos
pela Agência de Fomento de Mato Grosso S/A – DESENVOLVE MT, tendo em vista que essa categoria de
empresas, costumeiramente, busca a inovação técnologica e a industrialização, ferramentas imprescindíveis
para o crescimento do Estado de Mato Grosso.

    Startup é o ato de se começar algo, normalmente relacionado ao empreendedorismo tecnológico.

   As startups são empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades
inovadoras no mercado. São empresas pequenas, que com apoio podem se transformar numa grande
empresa, podemos citar  grandes empresas que comecaram como startups: Facebook e Uber

  São empresas jovens, que buscam a inovação em qualquer área ou ramo de atividade, procurando
desenvolver um modelo de negócio escalável e que seja repetível. Uma startup é uma instituição humana
desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza, segundo Eric Ries, da
startup Enxuta.  

    As startups nascem e crescem em um ambiente de total incerteza, e é nesse período de maior fragilidade
do negócio, o seu início, que é preciso dar-lhes mais atenção. 
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     Diversos Estados e municipios criaram ou estão criando políticas de estímulo, incentivo e promoção ao
desenvolvimento local de startups.

     Não podemos ficar inertes a essa tendência, principalmente no momento econômico que nosso Pais e
nosso Estado atravessa.

     Por essa razão, esta emenda é uma forma de buscar urgentemente inserir o tema startup na pauta
política e legislativa do Parlamento matogrossense 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Junho de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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