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Debate contribui para elaboração de edital
 
 
Diretoria de Comunicação
 
A Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seide), por
meio da Diretoria de Inovação Tecnológica, amplia o debate para construção do
primeiro edital da Lei Municipal da Inovação. Ontem, representantes de
instituições de ensino superior e entidades se reuniram para dialogar a respeito
das potencialidades e limitações das propostas a serem fomentadas.
Conforme informações da diretoria, foram convidados grupos relacionados a
área de tecnologia da informação. O diálogo com esses membros, contribui com
a atual fase de elaboração do edital de chamamento público para apresentação
de soluções inovadoras. Temas como problemas, soluções, questões técnicas,
prazos e possíveis sanções foram conversados na ocasião.
Como informado, o edital vai detalhar os desafios de cada setor (saúde,
segurança, mobilidade, educação, etc) para os interessados apresentarem
soluções inovadoras. A estimativa é de 40 dias para conclusão e publicação do
edital. A Lei Municipal nº 10.407 da Ciência, Tecnologia e Inovação é de autoria do Executivo e foi aprovada por unanimidade
pela Câmara de Vereadores. 
 

 Outras Notícias

 

» Plano de arborização indica espécies de árvores para cada rua de Maringá

» Testes em moradores e funcionários de casas de idosos reforçam prevenção

» Prefeito Ulisses Maia decreta luto oficial pela morte do vereador Chico Caiana

»  Saúde registra 88 novos casos e 1 morte por covid-19 nesta quarta, 29

» Emissão de ITBI online reduz quase 100% do fluxo presencial

» Sema resgata coruja ferida que ficou presa em linha de pipa
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