
 

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 

05/10/2022. 

 

Presentes/Membros: Artur Costa Santos – Secretário Municipal de Finanças, Guilherme 

Mônaco de Mello – Procurador-Geral do Município, Marcelo Kraide Soffner – Diretor do 

Aeroporto e Gracieli Bortoletto Bombo – Desenvolvimento Econômico. 

Ausências Justificadas: Carlos Lordelo Beltrame – Secretário Municipal de Governo e Jose 

Luiz Guidotti Junior – Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. 

 

Aos cinco dias do mês de outubro 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 setembro de 4 

2022. Dr. Guilherme informa que foi comentado informalmente com o Sr. Prefeito referente à 5 

regularização dos contratos vencidos dos hangares. Marcelo diz que o Secretário Guidotti 6 

solicitou que informasse ao Conselho Gestor sobre as definições quanto ao Aeroporto, pois ele 7 

não poderia participar. A reunião ocorrida na Esalq para discutir a cessão de uso da área da 8 

Esalq para ampliação da pista, participaram o Marcelo, Márcio do Ipplap e Valter da Esalq. 9 

Definiram que a solução é a cessão da área e o Márcio já está com todo o estudo pronto e 10 

levantamento da área. Marcelo solicita ao Dr. Guilherme para analisar o estudo. Salienta, ainda, 11 

que a Presidência da USP vai mudar e esse processo precisa ser agilizado. No dia 03 de 12 

outubro de 2022 (segunda-feira), Guidotti informou ao Marcelo que conversou com o Prefeito e 13 

que protocolou novamente o projeto do recape. Segundo Guidotti, o Prefeito aprovou o recape 14 

da pista e taxi way com verba da prefeitura. Outro ponto é a necessidade de contratar uma 15 

empresa para fazer o memorial descritivo para apresentar o projeto para abrir a licitação. 16 

Marcelo declara que tem o contato de uma empresa especializada em asfalto de aeroporto, 17 

portanto, sugere a contratação. Sr. Artur pergunta se a ANAC, órgão regulamentador, solicita 18 

essa especialização. Dr. Guilherme diz que essa informação deverá constar no edital. Marcelo 19 

declara que recebeu a visita da empresa no dia 04 de outubro de 2022 para analisar a pista e 20 

verificar as necessidades de manutenção. Segundo Marcelo, a Infraero só trabalha com a 21 

empresa Fremix e que, segundo a empresa, 5 milhões serão suficientes para o recape. Marcelo 22 

informa que pode solicitar auxílio da SEMOB e de outras empresas. Dr. Guilherme diz que não 23 

podemos direcionar. Sr. Artur diz que, primeiro, precisamos ter o projeto. Marcelo diz que vai 24 

falar com Luciano Celêncio para terminar o projeto que ele já havia feito. Dr. Guilherme diz que 25 
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primeiro é necessário o Prefeito definir de onde será a verba. Dr. Guilherme pergunta ao Sr. 26 

Artur se podemos fazer com a verba municipal e, quando o Governo liberar a verba, reembolsará 27 

o município. Sr. Artur responde que não é possível. Sr. Artur informa que a Prefeitura executa o 28 

projeto, abre licitação e, quem vencer, paga o Projeto. Eu, Gracieli Bortoletto Bombo, digitei a 29 

presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e por todos os presentes. 30 
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