
CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim  

Pernambuco 
 

Gabinete do Vereador Elias Passos Jardim 
 
 REQUERIMENTO Nº 255/2020 
 
 
 
O Vereador Elias Passos Jardim que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após 

cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Petrolina, Dr. Miguel Coelho, e ao Superintendente da 3ª. SR da 
CODEVASF, Dr. Aurivalter Cordeiro; esforços no sentido de ceder uma área de 15 
(Quinze) hectares, para a instalação do PARQUE TECNOLÓGICO DE PETROLINA. 
 
JUSTIFICATIVA 

O Parque Tecnológico de Petrolina é um projeto voltado para pesquisa e inovação em: 
Fruticultura, piscicultura, biomassa, biotecnologia, tecnologia da informação, polímeros 
agrícola, novos materiais. 
Essas são áreas de concentração. Contudo, o Parque Tecnológico de Petrolina estará 
aberto a todas as pesquisas tecno-científicas. 
A área do Parque corresponde a 15 ( Quinze ) hectares. Estão previstos no referido 
parque Tecnológico de Petrolina, um projeto com: 
40 laboratórios 
01 Incubadora de Starpups para 100 projetos inovadores e uma Unidade Geradora 
Totovoltaica. 
O Parque Tecnológico de Petrolina terá um custo de; RS 43.000.000,00 
Esse custo será financiado pelo: FINEP – Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Somente a Incubadora custa 8.500.000,00 
O Parque Tecnológico de Petrolina promoverá P&D – e pesquisa e Desenvolvimento 
em todas as áreas vocacionais de Petrolina e região. Promoverá inovação tecnologia e 
científica, impactando positivamente o nosso crescimento sócio-econômico. 
O Parque é o mais poderoso indutor de desenvolvimento de uma região, um estado, 
uma cidade e um país. 
Por ter o formato de uma Organização Social, faz-se necessário uma doação da 
referida área solicitada nesse REQUERIMENTO. 
O Parque Tecnológico de Petrolina terá financiamento do governo federal, atráves da 
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
O Parque Tecnológico de Petrolina tem como Diretor Executivo, o Professor Lupércio 
Alves Bezerra. Lupércio já vem executando um projeto semelhante de um Parque 
Tecnológico na cidade de Goiana-PE. Lupércio Bezerra é empreendedor no ramo de 
construção civil, e imobiliária. 
 
 
Sala das sessões, 11 de agosto de 2020 

 
 

Elias Passos Jardim 
Vereador 

 


