
Porto Alegre, 09 de novembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Deputado Gabriel Souza
Presidente da Assembleia Legislativa
Requerimento para a Criação da Frente Parlamentar da Inovação

1. Vivemos em um momento histórico no qual nunca foi tão fundamental e nunca esteve tão em
destaque a pauta da inovação. Reconhecendo esta situação como uma necessidade premente, no ano
de 2019, o Estado do Rio Grande do Sul criou a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia —SICT
(Lei n. 15.246, de 2 de janeiro de 2019), órgão que promoveu a elaboração do Planejamento
Estratégico para o período de 2019-2022, buscando tornar o Estado mais competitivo, comprometido
com as suas potencialidades e focado no seu desenvolvimento.

2. Conforme colhemos dos documentos oficiais, o Planejamento Estratégico da SICT está alinhado as
"Diretrizes Estratégicas de Inovação 2018/ 028", aprovado pelo Conselho Estadual de Ciência
e Tecnologia, os quais contemplam a: 1) Educação para o desenvolvimento de talentos; 2) Ambiência
favorável a inovação e ao empreendedorismo; 3) Governança compartilhada de objetivos e
responsabilidades; 4) Potencialização de recursos e competências; e, 5) Sociedade Mobilizada para
desenvolver o Estado através da inovação.

3. Conforme divulgado pela SICT, o mapa da inovação foca na evolução da matriz econômica do RS,
por meio do incentivo ao desenvolvimento de negócios intensivos em conhecimento e tecnologia,
opção capaz de incrementar o crescimento do PIB gaúcho na próxima década e gerar
desenvolvimento econômico e social de alto impacto no RS, através da inovação no
empreendedorismo, visando a modernização de setores tradicionais da economia e a consolidação de
novas empresas, caracterizadas pela utilização de tecnologias portadoras de futuro.

4. A nosso sentir, trata-se de direcionamento estratégico capaz de ser executado com êxito pelo nosso
Estado, considerando que contamos com a) 11,5'té da produção científica do País; b) 141 instituições
de ensino superior; c) temos a segunda maior densidade de doutores do Brasil, forniando 2 mil por
ano em as áreas do conhecimento; d) 18 parques tecnológicos; e) 43 incubadoras; f) 27 poios
tecnológicos, dentre os quais 2 foram considerados melhores do Brasil (TECNOPUC e
TECNOSINOS), segundo a ANPROTEC; g) 54 núcleos de inovação tecnológica; h) 08 institutos
SENAI de inovação e tecnologia; i) 06 unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (EMBRAPII); e, j) somos referência internacional na agroindústria, nas indústrias de
couro-calçados, celulose, móveis, automação, eletrônica e petroquímica.

5. Este cenário demonstra, de um lado, que a jornada da inovação, nas nossas terras, já é uma
realidade e possui certo grau de maturidade, se olharmos os exemplos apresentados, e, de outro, que,
certamente, há muito a avançar, um espaço de aprendizado e de sensibilização para o qual o
Parlamento gaúcho pode assumir um papel de protagonismo, de promover verdadeiros diálogos e de
favorecer uma cooperação sem precedentes, que seja capaz de conceber e executar com êxito projetos
de inovação, dentro, naturalmente, de toda a sua complexidade.

6. Muito mais do que penas provar a reestruturação administrativa proposta pelo Governo, que
culminou com a criapã~ SICT, arlamento gaúcho, por meio de seus parlamentares, pode
contribuir muito para a i ova e para a promoção de tecnologias portadoras de futuro. Nesta Casa
Legisl 'va, as dife e s tões do Estado e diversos segm tos sociais possuem suas representapões
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legítimas, de modo que a constituição da Frente Parlamentar pela Inovação caracteriza a decisão
também do povo deste Estado de ver programas e projetos acompanhados, fiscalizados e, utilizando
uma expressão em voga, co-criados.

7. Dentre os membros da Assembleia Legislativa, existem Deputados quc possuem conhccimcntos,
habilidades e experiências que precisam ser aproveitados em proveito da sociedade para formular,
executar e revisar as ações que promovam a inovação. Não é desarrazoado dizer que, aqui na Casa do
Povo, há um ativo que deve ser utilizado em beneficio do desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

8. Certamente, através de diversificadas formas de atuação, a Frente Parlamentar que ora se institui
passa a adotar como seus alguns dos objetivos estratégicos do próprio Mapa Estratégico do governo,
dentre os quais podemos exemplificativamente destacar: a) aumentar a capacidade de investimento; b)
fomentar a nova economia e promover a inovação em setores industriais; c) fortalecer o
desenvolvimento regional; d) promover a articulação regional e a participação social; e) promover a
inclusão social e o espírito de cidadania; f) qualificar o aprendizado para a nova economia.

9. Assim, tornamos como da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, além dos objetivos, a
missão de protagonizar o futuro do Estado, com questionamentos, sugestões, e organização de ações
para que projetos como Conecta RS, Inova RS, Sensibilização, Startup Lab, Techfuturo, Produtos
Premium, Observatório da Inovação, GameRS, Parcerias Estratégicas, Educar para Inovar, TEC4B,
dentre outros, cumpram as finalidades para as quais foram criados, aguardando reciprocidade do
Poder Executivo no compartilhamento dos dados e dos desafios, no que couber, com os Parlamentares
que subscrevem o presente requerimento.

10. É significativo que a evolução deste portfólio de programas e projetos resultou, recentemente, no
anúncio, pelo Governo do Estado, do investimento na ordem de R$ 112,3 milhões para inovação no
Estado, até 2022, por meio do Programa Avançar na Inovação, considerado o maior realizado com
recursos do Tesouro do Estado, nos últimos 10 anos.

11.Nessa trilha de fatos, recentemente, a missão gaúcha a Espanha obteve a conquista, para o Estado
do Rio Grande do Sul e para Porto Alegre da vinda, para a capital dos gaúchos, da South Summit, um
dos maiores eventos de negócios e inovação do mundo, o qual, na edição de 2021, em Madrid, contou
com a participação de 1,2 mil investidores, 6,8 mil startups e 6,77 mil empresas, e a expectativa de
movimentação de aproximadamente US$ 130 bilhões.

12. Estes fatos novos delineiam um significativo marco temporal que registra o alinhamento e as
ações existentes entre os diferentes atores da quádrupla hélice, em especial, o Estado do Rio Grande
do Sul, a capital Porto Alegre, importantes universidades, a iniciativa privada e a própria socied e
civil organizada, em torno da inovação, do qual, repetimos, a Assembleia Legislativa não pod
furtar ou permanecer de fora.

13.Ao fim, nosso objetivo é o de que as boas ações iniciadas em prol do desenvolvimento econ 'c

e social do Rio Grande do Sul, por meio da inovação, não sofram com dcscontinuidadcs en
governos e que possam, progressiv mente, assumir papel de verdadeira política de Estado, razão que
nos motiva a realizar a pre ente pro osição, capaz de dar vida a frase que inspirou o mapa estratégico
do Estado no quadriên'019- 'Evolução sem rttptura, que supere o disciaso de rise e
recupere a esperança e a au e ', te leve o RS para um novo patamar de competiti idade,

r.
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tirando o estado da era analógica rumo a era digital para retomar o crescimento econômico e
proniover o desenvolvimento social".

14. Por tais motivos, sobrain razões para reiterar o presente requerimento de instalação da Frente
Parlamentar da inovação, ferramenta legislativa capaz de gerar em comum aci á especificado.

Sem mais para o momento.
Cordialmente,
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Lista de Deputados que subscrevem a criação da Frente Parlamentar da Inovação
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