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ATA DE REINSTALAÇÃO DA CEE CRIADA PARAN COMPANHAR E
CONTRIBUIR NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇAODO EROPORTO
LEITE LOPES ( REQ. 613/14)

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil dezessete, às 15:00 hs., na Sala de
Comissãoes , reuniu—se a CEE sob a presidência do VereadorAlessandro Maraca, para
a reinstalação desta CEE criada para acompanhar e contribuir no processo de
intemacionalização do Aeroporto Leite Lopes. O Presidente Alessandro Maraca disse
das presenças, passou a palavra ao Presidente Rodrigo Simões que: parabenizou o
Vereador Maraca e cumprimentou todos e disse : Fiz questão de participar, porque
participei da CEE que foi concluída em dezembro de 2016 , bem como a Ver. Gláucia
sob a presidênciaência do Ver. Beto Cangussu, com várias audiências e discussões na
localidade, faço a entrega ao Presidente desta CCE , do relatório daquela CEE,
observou a grande competência do Ver. Beto Cangussu, acredito que este trabalho
possa auxiliar em muito a esta CEE. Colocou a Câmara a disposição. Pediu licença
para ausentar-se em função de compromisso no Palácio Rio Branco. O Presidente
Maraca determinou neste ato, a juntada dos documentos aos autos da CEEAVer.
Glaucia cumprimentou a todos, disse de sua participação nesta CEE anteriormente e

** disse da importância da continuidade desta CEE para o término da discussão. O Pres.
disse da importância da participação da Ver. Glaucia nesta CEE. 0 Ver. Paulo Pereira,
cumprimentou a todos, disse que e' de suma imponência este assunto para seja
concluído para que atenda aos anseios da comunidade roibeiraopretana. De maneira
clara, humana e otimizada. Colocou sua assessoria a disposioção. 0 Ver. André
Trindade, cumprimentou a todos, disse da importância do assunto, sabemos que teremos
que nos debruçar sobre ele porque as modificaçãoes podem ianuenciar muitas vidas
não somente nas residências mas também como empregos e oportunidades. Ver João
Batista cumprimentou a todos, esse assunto que toda a cidade gostaria de estar aqui
para dar sua opinião, realmente é uma novela mas parece que está tomando uma
solução. Ribeirão Preto, como Metrólpole precisará do aeroporto, vamos recomeçar a
assunto e deveremos chegar a uma conclusão. 0 Ver. Nelson das Placas, cumprimentou
a todos e se colocou a disposição da CEE. O Presidente Maraca disse que a composição
desta CEE e' de seis Vereadores, quero agradecer a todos, e os trabalhos desta reunião,
se restringem somente a insatalaçao
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vez que, teremos que traçar uma estratégia de reuniões. O Pres. Marcos Valério Sérgio,
usou da palavra, disse que acompanha a temática desde 1997 e toda vez que troca a
legislatura a CEE troca e todo trabalho que foi feito anteriormente? Será perdido?
Existe uma alternativa para outro aeroporto, um aeroporto internacional, não somente
a intemacionalização do Leite Lopes. Minha proposta é a análise do relatório que foi
entregue pelo Ver. Rodrigo para que as situações poderiam ser vistas, tais como estudos
tributários, faltam estudos de uso e ocupação do solo. Na Av. Thomaz AlbertoWatheli
não tem calçada nem muro, como outras no entorno. Sugiro o resgate dos trabalhos
foram levantados. O Presidente Maraca disse que esta CEE diferente de outras e' o
resgate de uma que já havia sido criada e não teve a conclusão de seus trabalhos.
Declarada reinstalada esta CEE & agradeço aos membros desta CEE, disse que o
trabalho não será fácil.. Declaro encerrada a presente reunião às 15:25hs. Da qual, para
constar Eu, CláudiaMorroni Procuradora Desi_ ,. da lavrei a presente Ata, em resumo,


