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JUSTIFICATIVA 

Não obstante a existência das Comissões Permanentes, faz-se 
necessário a criação de uma Comissão especifica, nos moldes ora proposto, em face da importância 
e da envergadura de tal empreendimento no Município. 

Conforme se pode inferir da matéria veiculada no Jornal 
ValeParaibano, permito-me juntar à justificativa, cópia da edição do dia 07 de agosto de 2005, 
página 05, a fim de reforçar os argumentos do Projeto de Decreto Legislativo em questão, que 
acredito, seja aprovado por unanimidade pelos nobres colegas Vereadores. 
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Pela' menos 200 vaga seMo 
abertas pela Farm (Faculdade de 
Tecnologia) para os cursas de 
meadoa e eletrônica dinsiona. 
doti ate sabre astroadortito, ao-
toMobilis0C0 e petioquimica no 
Irsemestre de 2002 A faaddade 
será hmalada no Parque Temo 
Meiem 

'As emptems de São.losê bus-
cam protbssionals de outras te-
giga. Esses cursos atrairão as 
empresas mi prive e promove-
rão e doenvolvimento. Apresem 
LaMMOS Wl [roída propicia 
Peru a unplantaten e suporte 
Para a competitiridmie"„ disse 
Angela Tome& 

A thelesp abrirá 160 vagai 
• poro o. CUIVOS do CoengenhaaiN 
Blornedichia, Pamifida e um os-  
50 rumo que ainda não foi deu' 
dedo em parcaia com a Prefeito' 

'Vamos cederas instalações0- 
oiças como Laboratórios v to-
mirres pedagógicos no primeira 
semestre de 2007. Os nines são 
voltados especificamente para a 
'Mat. deroueaelpla. 

Para o seaedrio de Desamo!. 
venento EcOn6roiCO, Riugi Ideal- 
soa, a Parc no cumpris Ca Uni. 
rem senerla de âncora Para o 
sucesso do paaouae e as empresas 
de Sio José necessitam do avan-
ço tecnológica '0 Prderme Pas-
so para a realização do Parque 
7ectiolágico é a reunião entre o 
Governo, a prefeitura e Os pio, 
'detidos das áreas',disee. 
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Desenvolvimento Urbano 

Regiões sul e leste de São José disputam 
a sede do Parque Tecnológico e faculdades 
Prefeitura analisa áreas para o empreendimento em Eugênio de Melo, D. Pedro 2°, Pousada do Vale e Capuava 

~..... 	CeerniPS mas o poder pdblico 
~reatou 	entrara como fonnentador, inda 

ter e regulador eco projeve, 
Duas mitigai de Sai José dia- afirmou a assessora 

pulam a Instalação do Parque 	O convênio assinado entre a 
lecnoMIS.co que Usai abrigara  }Melar.. de São José e o gover- 
Patec vacuidade de Tecnolo- no do Estado para Implantação 
mak umcampusda Vague (vni- do Parque Tecnolágigo, no idds 
sanidade Federal de São Paulo), momos, prove hivesementos de 

‘Vandad colocar nesse 	 o lnsütuto de Blotecnologia e o US$ 250 milhões nos próximos 
espaço unruersidades 	 In (Instituto de Pesqpiras ibm 10 anos. 

no1.621cas), 	 Para o coordenador do Siete. com inninaos de 	 Dasquatratmasque estios.- um Panlima de Parque Tecno16- 
pesquisas, musas de 	 de estudadas kelt Prefeitura de ris, Mão Staines, a kvtaiação 
grade/41pda e pós- 	 SgoJest, três ikamna ~les- do parque vai cria, condições 
g r adhoW. e 	

te e uma tuvegitosid da cidade. pan o desenvolvimento de toda 
&mim% o gettinte stretutivo a regkiodo Va1e doPunstou. 

empregos emere rie 	 do Cecompi (Centro para Com- 	'Temos interesse em atrair 
encuba*. que 	 Pe0dMdatle e InOvaráloi. Agiam,  qualquer ripo de empresa para 
São Jose pr soá.' P de 	 to Chagas, os terrenos foram dentro do parque, mas que esteja 
cePaitaf-0.0. 	 analissioa e classificadaspor es- dentro do perfil de São José: 

peeklistas para Verifiaff Se de conhecimento e 	 ima sâo adequados para receber o 
desenvoltimento .. 	 empreendimemo. 	 maus mierstemm iode is 
loanablanniallaaln. 	 Pomo. que Moram Pert0 dus 
rritusin.o.c., use...as:4 	 áreas indicadas acreditam que o 

empmentlimenw deverá atrair 
unia séria de "botim-ias" que 

el instarapão de 	 Poderão ajudar a comumdade, 
par 	vai criar 	 como meruins Pin infraerstru- 

tura cte serviços e no transporte para 	 PORI-O0 Oela texto abaixo). 
desenpalvánento e 	 O primeiro terreno analisado 
podsibilitar a 	 Oca no distrito de Eugênio de 
trcuulormsção da 	 Melo,na margem da via Dures ar- 

tumido lan 134, sentido Sito Pau- conhairnento em 
bário, perto da antiga fábrica da 

riqutra a 
&Mie 	

Soledmis A segiulda é uma fu. 
sonda premissa ao tomamento 
Punida do Vale no km 102 da 
RodaVa Carvalho Pinto --é a 
mais estrema de todasavesentas 
das pela CocompL 

O bairro Capuava é outro MS 
onde °Parque Tecnológico pode-
rá ser iristalado--tambern ptórd- 
mo 2 Rodovia Carvalho Pinto na km, cio  si, 90, go expieis°  sui o uttatári, de Ilaseveldmants 
de Sitolosé, há a quarta área con. Ecoatinlee de na slosk O@ 

PIRA GMM 	 . 	 coerente. fl local é ima fazenda [Mim aeradtla que a Punge 	' 
Otraltabdor rural Liilz AMOS Marooadas, do Ulmo Santa IMML Perto da tina nua Med ranger o 	que fal divisa com o Ombro Dom Searrallglea sal atrair ema 
IMMO Meablálle0 atirella Ni ateMItia mie e empetemito rd Amar linho de Inibas apago de geada Pedro 2"e itã mero. ao  lon 92  da molmmum fima ti Meada 

RodovisreartallioNto. 
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Morador reivindica investimento Projeto deve beneficiar a região 
Maior...hm CaerS  

Moradores das regiões sul e 
Oeste de São Jos4 aguardam com 
encosta a escolha da Ama 
para ~do Porque Teca. 
lógico, Fres defendem a implm- 
sapo do porque em uno Mole
porque acreditam que além do 
beneficio de abágar instituições 
de ~Elsa, e faceteadas, o par-
que também levará infra-esinau. 

para o local escolhido_ 
Postos de cretense, amplistOo 

do comércio local e meltortas 
como ~mita e are saimen-
to no ;temer° de linhas de tabus 
são mim dos beneficies que a 
vornmüderie acredita que che-
guem junto com o novo mel.. 
endimento. 

Para a temem dementa Sa-
neia Freima Sentardes, 27 anos, 
mandara do digrib do &gania 

Melo a implantação do parque 
;Pregão itã IMPOrtaMa Para 
bairro. 'Certamente haverá pa-
na, de intua°, favorecendo 
Soem moa verimo", disse. 

Na região sui o parque repre-
senta a possibilidade de recibo-
fiasse intramerverk 
larabalhadOr rural Lu rijo 
MarcondesátOanos, que mora no 
bano Santa Rosa, perto ao km 
92 ria Carvalho Pinto,obairropo 
dere 'mudar de ca.'. 

"Aqui é urna carrilada, Possui 
fazendas de plantação de em, 
2-90 e c.ritousa de Matos, mas 
não tem ônibus, emprega e frfia 
até posto de mede. fia defendo a 
ireakção de parque bemde ele 
vai trazer empregos. asfalto e até 
lislus de Ónibus. Isso será netas-
Maio para dar systems ao cubra-
endimento", disse o trabalhador  

do Parque Termo 
emdaojaaddoeCauapes 

val reflefir na tecnologia e no do- 
senvolvimento dia eng... 
será urra alternativa para o MO- 
grosso da Vate Paraftv,aegun- 
do análise de executivos da te- 

SegundoogerentadeRecumos 
Humanos daJohnson a Jolumon, 
José Carlos Moretti, 99 anos, a 
qualfficaski prolissional O funda-
mental potque cada vez mais o 

veado esigs mão-destema miar 
fincada e eSpectalitação. 

'NaJohnson 8, Johnson cerca 
de 95% ara nov., funcionários 
&decertados devem ter no tuim-

o UM curvo theilleo ounlVal mai 
coodOMVi o odalSo• Ter oro 
Tecnológico possibilitará 

desenvolvimento para 

eratie.05  rim  até mear" ra  Pa e  

NOOODEUGIO enediretor da 
regional do Ciesp (Censo das In- 
&atilas do Estado de SM Ruão) 
em São José, Jose Cisidanes, o. 
Parque O um grande manto de 
modernizarão para a ddade. 

'Vai mudara ninai° da temo- 
lottedatadtraiairall.a.Oirects5r- 
iludes das induktius O Ciesp 
está apoiando as empresas para 
ideollficaraioda mais as necerei- 
dadv da região.' 

Para Cividaness a chegada da 
Rime do resWiado de mais uma 
bandeira que foi levantada M al-
guns anos to que se refere a ee-
coa publica Na Unhamos rada 
comparável O parque é aro pla-
no bem maior do tum imagina-
mos, íeis tal scoLio supermer-
cados, incubadoras' 
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