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ATA DA COMISSÃOESPECIALDE ESTUDOS
RESOLUÇÃON“ 142/2014

Aos vinte e sete dias do mês de março de 2017, as 15:13hs, reuniu—se na Sala de Comissões
deste Legislativo, a Comissão Especial de Estudos para acompanhar e contribuir no
processo de intemacionalização do aeroporto Leite Lopes nos termos da Resolução nº
142/17 e do Ato da Presidência nº 13/17 que nomeou como membros os Vereadores:
Alessandro Maraca, André Trindade, Gláucia Berenice, João Batista, Nelson das Placas e
Paulinho Pereira. O VereadorMaraca, autor do requerimento de desarquivamento da CEE e
Presidente da Comissão, cumprimentou os presentes, explicou que esta é a segunda reunião
da CEE, que é uma Comissão já existia na legislatura passada e decidiram dar continuidade
aos trabalhos tendo em vista a importância do assunto para a cidade e região; a Ver. Gláucia
já entrou em contato com a CEE afirmando que devido a compromissos anteriormente
assumidos, ficou impossibilitada de comparecer a esta reunião. Explicou que esta reunião
destina-se a apreciar e deliberar os próximos passos para a CEE, como diligências e
solicitação de documentos. que já encontra-se anexada aos autos o Relatório final da CEE
que estudou a situação do entorno do aeroporto, que pretendem realizar a oitiva de um
representante da TEAD Brasil, pois conforme noticiado pelos órgãos de imprensa, já
fizeram consideráveis investimentos no local, aguardando a intemacionalização do

aeroporto. Ver João Batista cumprimentou todos os presentes, agradeceu a oportunidade de
fazer parte desta CEE, que e' interesse da cidade acompanhar todo esse processo; Ver. Andre
Trindade com a palavra cumprimentou todos os presentes. que esta CEE foi instalada na
Legislatura passada, que o assunto é bem complexo, tendo em vista que há a questão do
desenvolvimento da cidade e do entorno do aeroporto, que precisam, pensar como tratar das
duas situações da melhor forma possível, que já foram destinados investimentos e
retirados/diminuídos por diversas vezes, que espera que as tratativas andem em prol de

, nossa cidade. O Presidente atirmou que torce muito para que a intemacionalização do

aeroporto aconteça porque é uma alavanca para nossa cidade, que Ribeirão e uma região
grande e importante em termos de produção e comodities, sendo marcante na região o
desenvolvimento agrícola e industrial, que Ribeirão Preto tem um potencial de bioindústria
considerável, sendo o escoamento aéreo fator de extrema e importância, citou como
exemplo a empresa JP, e assim há outras empresas que poderiam ser instaladas na cidade;
que a USP HC também e' muito importante em termos de pesquisa e acesso a saúde, que a
possibilidade de instalar um aeroporto internacional na cidade será muito boa. Que tinhamos
uma previsão de investimentos e após a assunção da Presidência pelo Sr. Michel Temer
suprimiram a verba para tal obra, que após alguns parlamentares de nossa região,
intercederem junto ao Presidente da República, 0 mesmo retrocedeu. voltando o aeroporto a
constar no rol de investimentos. Que o Prefeito Nogueira colocou tal Projeto como
prioridade e que estes investimentos serão feitos, que e' preciso acompanhar, inclusive a
questão do entorno. das áreas de ruido. das ocupações no entorno, que esta CEE,
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observando os trabalhos já realizados pretende analisar e acompanhar a problemática. Ver
Paulinho cumprimentou os presentes. agradecendo a oportunidade de participar desta CEE,
que e' preciso acompanhar de perto. pois a região de Ribeirão Preto e' muito importante, e
assim deve ser considerada. que a questão do entorno também deve ser estudada, que os
dois lados devem ser analisados na execução do projeto para intemacionalização do
aeroporto, de tal forma que tudo ocorra da melhor forma possível para todas as partes. Ver.
Nelson das Placas, cumprimentou os presentes, afirmou que pretende colaborar com a
Comissão para que o projeto seja implementado. o que auxiliará todos os municípios da
região, não apenas Ribeirão Preto. Passou-se então a deliberação acerca de oficiar o
representante da Tead Brasil, para saber o valor que já foi investido, se os valores ja'
contemplam as necessidades. caso, negativo, quais medidas serão adotadas. Decidiram
ainda oficiar o Procurador da República — solicitando infomações de demandas ajuizadas
no sentido de proteger o entorno do aeroporto e assim querem saber as medidas adotadas
para proteger este entorno: Oficiar também o Sr. Alberto Jose' Macedo Filho, Secretário
Adjunto de logística e transporte do Estado de São Paulo com o intuito de saber o
andamento do processo de intemacionalizacão junto a Secretaria do Estado e se há alguma
problemática que esteja atravancando o processo; Oficiar o Sr. Ricardo Volpe,
Superintendente do DAESP, para obter infomações aceca do processo de
intemacionalização junto ao DAESP e se houve algum problema no processo que seja
apontado. Oficiar o Sr, Dario Rais Lopes Secretário da aviação civil; Ao Prefeito Antônio
Duarte Nogueira para solicitar infomações acerca do andamento do processo de
desfavelamento e desapropriação do entorno do aeroporto. 0 Presidente consultando os
demais membros, sugeriu como primeiro depoente o Sr. Carlos Ernesto de Campos,
representante da Tead Brasil na cidade de Ribeirão Preto, 0 que foi aprovado por todos, bem
como todas as demais medidas. O Presidente, com a concordância dos demais membros
sugeriu que a reunião para oitiva fosse marcada para 25 de abril, as lShs. Ato contínuo, os
membros da CEE passaram a decidir acerca da relatoria da CEE, sendo que o Ver. André
Trindade se colocou a disposição para tal função, o que foi ratificado pelos demais membros
da CEE, passando o Ver André a ocupar a relatoria. Sr. Molinari, assessor do Ver. Nelson
indagou os membros acerca da Comissão Mista da Prefeitura, nomeada para acompanhar a
concretização do projeto de intemacionalização. O Presidente afirmou que em contato com
o governo afirmaram que seriam nomeados os membros,;le tal Comissão por esses dias.
Nada mais havendo. nem interessados em se man' * EE foi encerrada às 15:34hs,
que para constar. eu Patricia Midori Kimura * lavrei a presente ata, que


