
 

Prefeitura do Município de Piracicaba 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo  

AEROPORTO MUNICIPAL COMENDADOR PEDRO MORGANTI 

 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO AEROPORTO REALIZADA NO DIA 

01/09/2022. 

 

Presentes/Membros: Carlos Lordelo Beltrame – Secretário Municipal de Governo, Artur Costa 

Santos – Secretário Municipal de Finanças, Jose Luiz Guidotti Junior – Secretário Municipal do 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Guilherme Mônaco de Mello – Procurador-

Geral do Município, Marcelo Kraide Soffner – Diretor do Aeroporto, Gracieli Bortoletto Bombo – 

Desenvolvimento Econômico e Luciana Ribeiro de Goes – Desenvolvimento Econômico. 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no Centro 1 

Cívico de Piracicaba, localizado à Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 5º andar, na Secretaria 2 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, realizou-se a reunião ordinária 3 

do Conselho Gestor do Aeroporto. A reunião iniciou-se com a assinatura da ata de julho de 4 

2022. Sr. Guidotti comentou que permanece o problema com a ANAC em relação ao 5 

recapeamento da pista de pouso e decolagem. Comentou ainda que permanecemos justificando 6 

à ANAC a cada 60 dias referentes ao recapeamento da pista e que corremos um grande risco do 7 

aeroporto ser interditado. Sr. Guidotti citou que já conversou com o Prefeito e o mesmo está 8 

aguardando a resposta do Governo do Estado para financiamento do recape. Marcelo ressaltou 9 

que a preocupação não é só de fechar o aeroporto, e sim, de ocorrer algum acidente ou 10 

incidente com alguma aeronave e citou que todos do Conselho Gestor poderão ter seus bens 11 

penhorados pela Justiça. Para exemplificar, citou o ocorrido no aeroporto de São Pedro, no qual 12 

um funcionário incendiou uma aeronave e o diretor teve seus bens penhorados como parte de 13 

pagamento. Sr. Artur comentou que é possível realizar o recapeamento com verbas da própria 14 

prefeitura ainda para o ano de 2022, porém o processo precisa ser agilizado por conta do fim do 15 

exercício para licitações. Citou que já conversou com o Prefeito sobre o excedente do caixa 16 

municipal para ser feito o recape. Citou ainda que o efeito político negativo caso ocorra algum 17 

acidente na pista não recapeada poderá ser devastador. Gracieli comentou que as solicitações 18 

da ANAC são recorrentes e a responsabilidade de quem responde é sempre da gestão atual. 19 

Marcelo comentou da reunião ocorrida com a Esalq em 22 de agosto de 2022 na qual ele 20 

participou juntamente com o Sr. Guidotti, Diretor Prof. Durval Dourado Neto, Vice-Diretor Prof. 21 

João Roberto Spotti Lopes e o Prefeito do Campus Prof. Roberto Arruda. Segundo o Marcelo, o 22 

IPPLAP da USP fez um estudo de georreferenciamento para verificar a área que pertence à 23 

Prefeitura e a área que pertence à ESALQ e, conforme este estudo, verificou-se que a área 24 

destacada em rosa (anexo) não pertence à ESALQ, ou seja, é simples realizar a cessão de uso, 25 

pois já foram realizadas anteriormente 2 outras cessões de uso. Marcelo ainda cita que, mesmo 26 
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que o Prefeito queira fazer a licitação, este processo vai demorar muito tempo. Sr. Guidotti 27 

comentou quem em reuniões anteriores, a Procuradoria Geral apresentou uma solução que é 28 

transformar a transcrição em matrícula, porém a retificação da área decorre muito tempo. Sr. 29 

Guidotti comentou ainda que, como alternativa, a Procuradoria Geral sugeriu que a prefeitura 30 

faça um convênio com alguma entidade para fazer a sua gestão seguindo o mesmo modelo do 31 

APLA. Gracieli comentou que é possível fazer a concessão de novas áreas enquanto não tiver a 32 

matrícula conforme Parque Automotivo e Distritos Industriais, ressaltando que não seria o 33 

correto, mas que o ideal é seguir o modelo de convênio, porém, com muitas alterações, inclusive 34 

a verba pública não deve fazer parte do convênio. Gracieli sugeriu reunir todos do Conselho 35 

Gestor do Aeroporto para levar este assunto ao Prefeito, uma vez que as reuniões do Conselho 36 

Gestor do Aeroporto não estão sendo produtivas, pois todas as providências dependem do aval 37 

do Prefeito para administração do aeroporto. Sr. Guidotti solicitou providências para o 38 

agendamento da reunião com o Prefeito. Marcelo comentou que a permuta da área da Esalq 39 

não é viável e que o ideal é solicitar a cessão de uso por 20 anos e não será necessário ceder 40 

uma área da prefeitura em troca. Marcelo comentou que respondeu à ANAC e solicitou mais 41 

uma vez a prorrogação do prazo do recapeamento por mais 180 dias. Comentou, ainda, que a 42 

manutenção em todo o entorno do aeroporto foi realizada e que, no momento, não há mais 43 

pendências com a ANAC, além do recape. Eu, Luciana Ribeiro de Goes, digitei a presente Ata 44 

que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e por todos os presentes. 45 
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