EMENTA:

REQUER

INFORMAÇÕES

SOBRE

INTERNACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO LEITE
LOPES, CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Há tempos, ouvimos informações e notícias, notadamente pela mídia,
de ações conjuntas Federais, Estaduais e Municipais, com vistas a internacionalização do Aeroporto
Leite Lopes, tendo, inclusive ocorrido a desocupação de áreas do seu entorno, com a transferência
de moradores para unidades na Zona Oeste da cidade, dentro desta programação.
Posto isto, e para subsidiar ação fiscalizatória e estudos parlamentares
que estamos realizando, indagamos e requeremos, ao Executivo Municipal:
1.

Quais informações sobre o processo de internacionalização do

Aeroporto Leite Lopes são reais e efetivas?
2.

Qual o papel dos Governos Federal, Estadual e Municipal

neste processo de internacionalização?
3.

Procede que há projeto pelo qual a pista do Aeroporto será

ampliada com a desapropriação de parte do Jóquei Clube, e que neste contexto, as pistas da Avenida
Thomaz Alberto Whatelly, passarão por sob a pista ampliada do Aeroporto, por meio de viadutos
construídos naquela pista, cruzando a referida via? Há projeto para isto: Havendo enviar cópia.
4.

No contexto de um eventual projeto de ampliação com

internacionalização, há envolvimento da área do Parque Permanente de Exposições ou parte dele?
5.

Quais

outros

projetos,

associados

a

ampliação

e

projeto

de
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internacionalização do Aeroporto Leite Lopes?
6.

A

Municipalidade

acompanha

eventual

terceirização da gestão do Aeroporto Leite Lopes, pelo Governo do Estado de São Paulo?
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Ante o exposto, com fundamento no inciso X, da alínea “a”, do artigo
Regimental, e após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, seja oficiado ao
Poder Executivo local, para que se manifeste no prazo legal, acerca das questões acima elencadas.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2022.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB
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8º da Lei Orgânica Municipal, REQUEREMOS à nobre Mesa Diretora desta Casa de Leis, na forma

Assinado digitalmente por
MATHEUS MORENO DE
ALMEIDA 315.795.308-77
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