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11° Ed. do maior evento de arte e criatividade da América Latina 

 É uma alegria participar de um evento tão inspirador! Obrigado Simon!  

 A economia criativa gera riqueza e contribui para o desenvolvimento social, a medida que gera bem-estar, 

autoestima e qualidade de vida para indivíduos e comunidades. 

 Por meio de atividades prazerosas e representativas, a economia criativa estimula o crescimento inclusivo e 

sustentável. 

 Como vereador aprovei a Lei 14.949/09 que instituiu a Rede de Comércio Solidário na Cidade de São Paulo. A 

rede beneficiou organizações que realizam ações sociais a comercializarem os produtos desenvolvidos pelos 

usuários.   

 Em 2009 aprovamos dois projetos de lei em favor do micro empresário:  

  Projeto de Lei 461/09 do Executivo Municipal diminuo a burocracia para a regularização do MEI, dispensando a 

licença de funcionamento para o exercício das atividades não residenciais para a categoria.  

 PL 462/09 do Executivo, que concedeu a isenção da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE) e da Taxa 

de Fiscalização de Anúncios (TFA) ao MEI que é optante pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos 

Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional  

 Fomentar o empreendedorismo e novos modelos de negócios é fundamental para a garantia da nossa saúde 

econômica.  

 O governo do Estado de São Paulo tem este compromisso! 

 No dia 17/09/ 2015 o governador Geraldo Alckmin lançou a primeira edição do Pitch Gov SP*. Que meio de uma 

política pública moderna, busca aproximar o Governo das soluções tecnológicas desenvolvidas por startups para 

questões de interesse público que melhorem a vida do cidadão. 

 O Pitch Gov SP selecionará 15 startups para ajudar o poder público a solucionar demandas nas áreas da saúde, 

educação e facilidades ao cidadão. 

 Precisamos de soluções inovadoras e negócios criativos!  

 Cito uma frase de Walt Disney para encerrar: 

“Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo... Mas é necessário ter 
pessoas para transformar seu sonho em realidade” 

 A colaboração e o trabalho em rede, são as ferramentas do século XXI! Até mesmo as grandes corporações 

desenharam novos modelos de negócios e criaram redes de cooperação com parceiros externos para fomentar 

a inovação (Conceito de Open Innovation*) 

 Aproveitem! Cada palestra, cada whorshop, cada conversa! 

 Obrigado! 

 

http://pitchgov.sp.gov.br/
http://pitchgov.sp.gov.br/


* O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo, e em parceria com a PRODESP – 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo e a ABStartups – Associação Brasileira de 
Startups, anuncia a realização da primeira edição do Pitch Gov SP, evento que tem como principal objetivo 
encontrar soluções tecnológicas para questões de relevância pública nas áreas de educação, saúde e 
facilidades ao cidadão. Startups que tenham um produto ou protótipo funcional em tais áreas poderão 
apresentar suas soluções, acessando o link “inscreva sua startup” acima. As soluções inscritas serão avaliadas 
por uma comissão específica e as 15 melhores avaliadas se apresentarão no Pitch Gov SP, que acontecerá no 
dia 17 de novembro de 2015 no Palácio dos Bandeirantes. Após o evento, o Governo do Estado convocará  as 
melhores soluções para serem testadas no âmbito da Administração Pública, utilizando-se de sua estrutura, 
base de dados e informações de caráter público.  

*Open innovation is a term promoted by Henry Chesbrough, adjunct professor and faculty director of the Center 
for Open Innovation at the Haas School of Business at the University of California, in a book of the same 
name,though the idea and discussion about some consequences (especially the interfirm cooperation in R&D) 
date as far back as the 1960s.The term refers to the use of both inflows and outflows of knowledge to improve 
internal innovation and expand the markets for external exploitation of innovation 
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