
 

 

 

 

 
 

 

PAUTA COMITÊ GESTOR AEROPORTO PEDRO MORGANTI 
05/10/2022 – 9HS – SEMDETTUR – 5º ANDAR 

 
 
 
APROVAÇÃO DA ATA 
 
Reunião Ordinária do mês de setembro 
 
 
POSICIONAMENTO DO DIRETOR DO AEROPORTO: 
- Reunião com a Esalq (26/09) para ampliação da Pista; 
- Interessados em se instalar no Aeroporto que ficaram de entrar com a CAE (Raízen, Lanchonete, UTI Móvel); 
 
POSICIONAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA 
- Procuradoria Jurídica está estudando o convênio para o aeroporto conforme última reunião do Conselho Gestor informado pelo 
Dr. Guilherme. 
 
 INFORMAÇÕES AOS CONSELHEIROS: 
- Prefeito Luciano Almeida protocolou o projeto com o Governador do Estado para as melhorias viárias do Aeroporto (ainda sem 
posicionamento) 
- Prefeito ainda não definiu ADM do Aeroporto;  
- Processo de regularização dos endereços dos hangares está na SEMOB para elaboração do quadro de legendas 
- Lâmpadas de Balizamento – Está no Setor de Compras para abertura de processo licitatório 
- Elaboração do PBZPA: Está no setor de Compras para abertura do processo licitatório. 
- Uniforme e bonés - Está no Setor de Compras para abertura de processo licitatório 
- Caixa D’Água: manutenção corretiva - Está no Setor de Compras para abertura de processo licitatório 
- Aquisição de carreta agrícola - Está no Setor de Compras para abertura de processo licitatório 
- Aquisição de cadeira de escritório - Está no Setor de Compras para abertura de processo licitatório 
- Aquisição de EPI - Está no Setor de Compras para abertura de processo licitatório 
- Aquisição de Defensivos Agrícolas – Ajuste de dotação orçamentária 
- Aquisição de Máquinas e Ferramentas – Levantamento de orçamentos 
- Aquisição de Itens diversos – Levantamento de orçamentos 
- Prestação de Serviço de instalação de alambrado e portão – Levantamento de orçamentos 
  
ASSUNTOS DIVERSOS  
- Reunião do Conselho Gestor com o Prefeito 
 
 
 
MARCELO KRAIDE SOFNNER 
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