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PROPOSTA DE EMENDA AO PDL 30/2005 PROCESSO N° 011.35112005 

EMENDA ADITIVA — n °  012 °3  .  

Incluir um artigo após o art. 4°, renumerando-se o seu atual art. 5° como 6°: 

Art. 4° -... 

Art. 50  - A Comissão de Vereadores de que trata o art.1°, poderá contar na sua 
composição de pelo menos três representantes convidados da Sociedade Civil, 
sendo um da Comunidade Cientifica, um da Embraer — Empresa Brasileira de 
Aeronáutica e outro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — INPE, e as 
Bancadas Parlamentares Majoritária e Minoritária poderão indicar um Técnico, 
cada uma, de sua confiança com o objetivo de oferecer suporte aos estudos e 
avaliações da Comissão. 

Art. 6°... 

Justificativa: Entendemos que os assuntos que serão objetos de estudos, 
avaliações e acompanhamentos, requerem pela sua complexidade, a participação 
de um corpo técnico como suporte à Comissão. Assim esta emenda propõe a 
criação, junto a esta Comissão, de uma equipe técnica, a ser constituída por 
indicação de um representante de cada Bancada (majoritária e minoritária). Estes 
representantes deverão ser qualificados e com o perfil técnico adequado para dar o 
suporte necessário. 
Outro aspecto é que a Câmara Municipal de São José dos Campos poderia 
sinalizar para a Sociedade, particularmente, para a Comunidade Científica e 
empresarial ligadas à Indústria de Tecnologia de Ponta, uma abertura formal deste 
espaço para assim promover a inclusão destes atores nas discussões sobre a 
Implantação do Parque Tecnológico. É a maneira mais direta de agregar a esta 
Comissão os representantes do CTA, INPE, EMBRAER E UNIVERSIDADES, 
dentre outros. 

PLENÁRIO MÁRIO SCHOLZ, 08 DE SETEMBRO DE 2005. 
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