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v. e maio de dois mil e dezessete, às quinze horas, no Plenário da
CâmaraMunicipa'uniu-se a CEE para a oitiva do Secretário Nicanor Lopes. Sob a
Presidência do |Ver. Alessandro Maraca, com a presença dos Vereadores Membros
Gláucia Berenice, Nelson das Placas, João Batista e Paulinho Pereira, tendojustificado
sua ausência o Vereador Maurício Gasparini, fazendo—se representar pelo Assessor Luis
Fernando, o Ver. Maurício da Vila Abranches, justificou sua ausência e se fez
representar pela Sra. Kelly Cristina Viana da Silva. Esta reunião será gravada em áudio
e video pela TV Câmara e apresentada no correr da programação. O Presidente abriu a
presente reunião, cumprimentou a todos, relatou que está CEE recebeu oficio de autoria
do Sr. Nicanor Lopes justificando sua ausência,tendo em vista compromissos
anteriormente assumidos e indicando para ser ouvido o Sr. Rui Salgado Filho, que seria
a pessoa responsável no Executivo para este assunto. O Presidente deliberou 0 ela
oitiva do Sr. Ruy Salgado Filho em audiência ser marcada. O Presidente falou sobre os
oficios recebidos pela CEE. Abriu a palavra aos Vereadores, A Vereadora Gláucia
Berenice cumprimentou a todos e disse da imponência da intemacionalização do
aeroporto Leite Lopes. Ver. Paulinho Pereira, cumprimentou a todos, falou da
imponência do tema bem como dos beneficios a serem percebidos com a
intemacionalização. 0 Ver. Nelson das Placas cumprimentou a todos e falou da
importância da CEE. 0 Ver. João Batista cumprimentou a todos e disse da importância
a reflexão deste tema, bem como a situação atual das imediações daquela área sem

* infraestrutura adequada. O Presidente falou que Ribeirão Preto necessita a solução da
questão, não somente a sua discussão em épocas de eleição. Falou da necessidade de
capacidade logística na Cidade para facilitar a vinda de indústrias e que nossa cidade
agora a e' sede da Região Metropolitana. Discorreu sobre a diferença de pode haver no
orçamento municipal tendo em vista o aumento de recolhimento de ISS, decorrente do
aeroporto. AVereadora Glaucia Berenice solicitou que o Presidente relatasse a reunião
havida com o Sr. Carlos Ernesto, diretor da CEAD, o qual disse que não poderia ser
ouvidopor esta CEE nestemomento por estar se submetendo a um tratamento de saúde.
Disse que teria interesse em questionar a demora que está havendo, vez que o mês, o
está sofrendo prejuizos em função dos investimentosjá feitos na área. Sendo que ainda
disse que o aeroporto necessita de pequenos investimentos para que o aeroporto possa
operar como transporte de cargas. O Prefeito Duarte Nogueira também falou sobreo
seu interesse e que enquanto Deputado teria feito importantes ações, acompanhado pelo
Dep. Baleia Rossi. Que em companhia do Dep. Léo Oliveira já foram a Brasília para
buscar recursos.A CEE enviará, por escrito, ao Sr. Carlos Ernesto, para que o mesmo
possa responder aos questionamentos. Falou dos oficios enviados pela CEE. Neste ato,
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presente o Ver. AndréTrâmªmmicio Gasparini. A resposta

'de ofício, nos foi enviada pelo procurador André Menezes, que nos informa que o
inquérito civil resultou na recomendação de três ações e questionamentos, os quais
estão aguardando decisão judicial. 0 Presidente sugeriu o dia 16 de maio para a oitiva
do Sr. Ruy Salgado.O que foi aceito pelos Membros. Abriu a palavra ao Ver. Maurício
Gasparini que, cumprimentou a todos, disse da imponência desta CEE para a Cidade.
Trouxe ao conhecimento de que na terça-feira quando esteve na Prefeitura, O
Secretário de Governo disse que em quinze dias teríamos novas notícias sobre o
aeroporto. Disse que todas as forças da Cidade, devem se unir nessa luta e parabenizou
a CEE pelo trabalho desenvolvido. O Presidente novamente falou da necessidade d
intemacionalização do Aeroporto. Nada mais havendo para a presente reunião,
Presidente encerrou a presente às 15:30 hs. da qual para constar Eu Cláudia Morro' Procuradora designada, lavrei ia presente * . resumo que, depois de lida será pel
Presidente assinada.


