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- A Comissão Especial dos Aeroportos

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, foi aprovado,
em 14/8/2008, requerimento solicitando a criação de comissão
especial para avaliar a situação do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves e do Aeroporto Carlos Drurnmond de Andrade,
mais conhecido como aeroporto da Pampulha, e apurar a
veracidade de informações veiculadas recentemente na mídia a
respeito do retorno de alguns vôos nacionais do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves para o outro, em conseqüência de
pressão e interesse comercial de companhias aéreas.

Assim, foi constituída pelo Presidente da Assembléia a
Comissão Especial dos Aeroportos, nos termos do art. 233, inciso
XIV, combinado com o art. 111, inciso II, do Regimento Interno.

São membros efetivos da Comissão os seguintes parlamentares:
Deputado Fábio Avelar
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Gil Pereira
Deputado Braulio Braz
Deputado Célio Moreira

sendo suplentes:
Deputado Agostinho Patrús Filho
Deputado Jayro Lessa
Deputado Eros Biondini
Deputado Lafayette de Andrada
Deputado Vanderlei Jangrossi

O Deputado Fábio Avelar foi eleito por unanimidade para o
cargo de Presidente, e o Deputado Gustavo Valadares foi eleito,
também por unanimidade, para o cargo de Vice-Presidente, O
Presidente designou o Deputado Gil Pereira para relator.



- Conte xtualizaçao Histórica
Em 2003 foi divulgada a aplicação de R$1 4 0 milhões na

melhoria do aeroporto da Parnpulha. Nessa época, considerando
ser uma aberração fazer investimentos vultosos em um aeroporto
que apresenta restrições quanto ao tamanho, capacidade,
ampliação, topografia, clima, segurança e impacto ambiental,
diante do niodernissimo Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, então ocioso e passando por processo de rápida
degradação, foi constituída comissão especial para estudar a
matéria.

O Presidente desta Comissão, Deputado Fábio Avelar, atuou
como relator dessa comissão. Graças à dedicação e ao
brilhantismo do Deputado, mudOuSe o curso da história. O
seu relatório concluiu pela revitalização do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, pela interrupção do processo
de realização de obras no Aeroporto da Pampulha, onde seriam
desperdiçados R$140 milhões, e por sua homologação como
aeroporto auxiliar. Concluiu também pela transferência desses
recursos para a revitalização do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves. O relatório ensejou a celebração do Termo
de Convênio 006/2004/0001, que possibilitou alocar novas
verbas, que totalizam mais de R$300 milhões, na
implementação das obras de revitalização desse aeroporto. Na
mente visionária e futurista do Deputado Fábio Avelar, já se
tinha, naquela oportunidade, previsto destino ainda mais
importante para esse aeroporto: ser um dos principais, se não
o principal, aeroportos internacionais do Brasil, transformando
nossa região em um ponto para onde convergiriam linhas
domésticas de muitas cidades do Pais, para se abastecerem e
receber passageiros para vôos ao exterior, ou seja, ser a porta
de entrada e saída do Brasil. Entretanto, essa visão do
Deputado Fábio Avelar ultrapassara também esse já grande
objetivo: imaginava transformar a região do entorno do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves em grande pólo de
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desenvolvimento. Hoje, muito disso já é realidade ou está se
transformando em realidade, graças a essas propostas, que
estão registradas no relatório do Deputado.

Resgatamos, neste relatório, as seguintes palavras do então
relator, que comprovam sua ampla visão:

"Isto porque o assunto tem sido de meu interesse desde época
anterior à própria inauguração do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, aspiração legítima da comunidade lagoa-
santense, movida pelo desejo de ver crescer o seu Município a
partir da implantação de tão relevante empreendimento.
Acompanhei a concretização desse sonho ao lado do Prefeito
de Lagoa Santa, o meu saudoso pai Lindouro Avelar, desde a
fase inicial de projetos, passando pela construção e
inauguração da obra. Lindouro Avelar, já naquela época,
reconhecia a sua iJnpQrtnciaj estratégica para o crirnento
çconôniico, não só- do Município, mas de toda a reglio. Por
essa razão, todos acompanharam também o rápido declínio do
aeroporto, que frustrou profundamente aqueles que
acreditaram e trabalharam por aquele empreendimento"
(grifos nossos).

- Convidados
Manifestamos um agradecimento indispensável às autoridades,

lideranças comunitárias, representantes dos diversos segmentos
e a todos aqueles que compareceram e participaram
espontaneamente das atividades, prestando a sua contribuição à
realização deste trabalho.

Para o desenvolvimento do seu trabalho, a Comissão Especial
dos Aeroportos adotou como critério auscultar os diversos
segmentos da sociedade envolvidos na questão. Com esta
finalidade, participaram das reuniões as seguintes entidades e
convidados:

Agência Nacional de Aviação Civil - Anac -, representada
por Anderson Ribeiro Correia e Job Gâmbaro;
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e
Subsecretaria de Assuntos Internacionais, representadas por Luiz
Antônio Athayde Vasconcelos e Acácio F. Santos;

Superintendência da Empresa Brasileira de Infra- Estrutura
Aeroportuária - Infraero - no Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, representada por Adair Moreira Júnior;

Superintendência da Infraero do Aeroporto cia Pampulha,
representada por Cláudio Figueiredo Salviano;

Deputado Federal Miguel Martini, Membro da Subcomissão
para o Transporte Aéreo cia Comissão de Desenvolvimento
Econômico cia Câmara dos Deputados;

Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte,
representada por Flávia Mourão Parreira do Amaral;

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte -
BHTRANS , representada por Hélio Geraldo Rodrigues Costa
Filho;

Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste	representado
por Valter de Assis Aguiar;

Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais -
Sinetur -, representada pelo seu Presidente, José Eugênio de Aguiar;

Associação Pró- Civitas, representada por Juliana Renault Vaz
e Ricardo Alvarenga;

Associação Amigos cia Pampulha - Apam -, representada por
Flávio Marcus Ribeiro de Campos;

Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá e
Adjacências -, representada por Edílson de Almeida Júpiter e
Osvaldo Dias da Silva;

Associação dos Moradores da Região do Jaraguá, representada
por Maria de Fátima Bosco Neri;

Gol Transportes Aéreos S.A., representada por Issac Miguel
Ferrarezi;

TAM Linhas Aéreas S.A., representcla por Terci Rodrigues.



IV-
Em março de 2008, foi criada a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

De acordo com notícias, essa companhia pretende operar no
Aeroporto da Pampulha, em vôos que o ligariam diretamente a
aeroportos que servem outras capitais. Para isso, estaria fazendo
gestão junto às autoridades federais, o que estaria mobilizando os
concorrentes. A TAM e a Gol entraram na Anac com pedidos de
autorização de vôo para rotas de interesse dessa nova companhia.
As duas líderes, que detêm mais de 90% do mercado doméstico,
querem autorização para voar do centro do Rio de Janeiro -
Aeroporto Santos Dumont - para Vitória, Brasília e Aeroporto da
Pampulha, e também do Aeroporto da Pampulha para o Aeroporto
de Congonhas. A TAM e a Gol disseram que assim estão procedendo
por necessidade de se manterem na competição comercial. Essas
duas empresas só insistiriam nessa possibilidade se a Anac
concedesse tal permissão para a nova empresa.

Segundo o Deputado Célio Moreira, em manifestação na
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte que teve
como finalidade discutir a questão em tela, a informação caiu
como uma bomba, pois se considerava enterrado um passado em
que o Aeroporto Internacional Tancredo Neves era visto como um
"elefante branco".

A questão dos novos vôos teria necessariamente que passar
pela revogação da Portaria n° 993, de 2007, da Anac, que
restringe as operações no Aeroporto da Pampulha:

"AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
PORTARIA N° 993, DE 17 DE SETEMBRO DE 2007

Estabelece critérios de utilização dos aeroportos situados
nas Áreas de Controle Terminal UMA) de Belo Horizonte.

A Diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil -
ANAC -, no exercício das competências que lhe foram
outorgadas pelos incisos XIX e XXI, do art. 8 0, da Lei n°
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11.182, de 27 de setembro de 2005, na forma do que dispõe
o inciso 1 do artigo 102, do Regimento Interno (Resolução
n° 1, de 18 de abril de 2006) e,

Considerando, a deliberação ocorrida tia Reunião de
Diretoria de 3 de julho de 2007; e

Considerando, o disposto no inciso 1 do art. 47 da Lei n
11.182, de 2005, que determina que os regulamentos
normas e demais regras em vigor serão gradativamente
substituídas por regulamentação a ser editada pela ANAC,
a parte da Portaria n° 189/DGAC, de 8 de março de 2005,
que não foi objeto de deliberação cia Reunião de Diretoria
de 3 de julho de 2007, está sendo integralmente reproduzida
nesta Portaria, de modo a unificar o instrumento normativo,
dando assim cumprimento ao mencionado dispositivo legal:

RESOLVE:
,á 1° - Os Aeroportos situados rias Áreas de Controle

Terminal (TMA) de Belo Horizonte passam a ter a seguinte
utilização:

§ 1 1 Aeroporto Internacional Tancrecio Neves/Confins -
SBCF

1 -- Vocação:
Atender o tráfego aéreo nacional e internacional, regular

e não-regular, de passageiros e de carga destinado à Área
de Controle Terminal de Belo Horizonte.

11	Serviços autorizados:
a) Vôos domésticos regulares de passageiros, de carga e

da Rede Postal Noturna;
b) Vôos domésticos não-regulares de passageiros e de

carga;
c) Vôos internacionais regulares de passageiros e de

carga;
d) Vôos internacionais não-regulares de passageiros e

de carga;



e) Vôos não-regulares das empresas de Táxi Aéreo; e
f) Vôos da Aviação Geral.

§ 2 1 - Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha - Carlos
Drummond de Andrade - SBBH

Vocação primária:
Atender às linhas aéreas domésticas regionais, com

origem ou destino no Aeroporto da Pampulha, visando a
estimular a ligação de cidades no Estado de Minas Gerais
e Estados Limítrofes.

II - Vocação secundária:
Atender os vôos das sociedades empresárias de Táxi

Aéreo e da Aviação Geral.
III	Limitações:
a) as linhas aéreas domésticas somente poderão ser

operadas por aeronaves com capacidade de até 50
(cinqüenta) assentos;

b) as operações domésticas
Art. 2 0 - Revoga-se a Portaria n° 189/DGAC, de 8 de

março de 2005.
Art. 3 0 - Esta Portaria entra em vigor a partir da data

de sua publicação.".

Segundo a imprensa,
"A Azul Linhas Aéreas já conta com mudanças de regra

encomendadas pelo governo federal .
Será a única companhia no País a usar aeronaves de empresa

nacional, escolha que agradou ao governo e, segundo se apurou,
tem ajudado a Azul nos pleitos. 1 ( ... ) Em julho, o Ministro da Defesa,
Nelson Jobim, sinalizou com a possibilidade de derrubar as
limitações das operações no Aeroporto da Pampulha. 2 ( ... ) A
coincidência das ações do governo com o planejamento estratégico

1 Fhi	 st' ''leia Aéreo, em 28 10 08
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da Azul tem provocado desconfiança nas empresas de aviação.
Por ora, ninguém fala oficialmente, mas executivos comentam a
possibilidade de reagir com ações judiciais se ficar evidente que
a nova empresa foi beneficiada de alguma maneira .(...)

A movimentação de TAM e Gol acontece justamente no
momento em que a Azul está se articulando para acabar com as
restrições em Pampulha e Santos Dumont.4. ( ... ) Para a Azul, as
concorrentes reagiram ao seu planejamento. ( ... )

As companhias tiveram uma reunião com o Ministro da Defesa,
Nelson Jobim, sobre essa questão no dia 9 de julho. ( ... ) A Azul
afirma que "foi informada sobre a ilegalidade da portaria pelo
próprio Ministério da Defesa e pela Anac e que o governo tem
interesse em abrir esses dois aeroportos. ( ... ) Dos contatos iniciais
que ela teve com as autoridades brasileiras, ficou claro que o
ambiente legal permite o uso dos Aeroportos de Santos Dumont e
Pampulha para outros destinos. A portaria que estabeleceLi as
restrições é conflitante com a Lei Federal n° 11.182, de 2005,
que criou a Anac, a qual a impede de estabelecer restrições em
aeroportos por razões que não sejam de segurança". ( ... )

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Anac confirma que
a flexibilização das restrições no Santos Dumont e na Pampulha
está em estudo e que novas regras devem ser anunciadas até o
final do ano.(...) A portaria da Anac ainda precisa ser aprovada
pela diretoria, mas há consenso. ( ... )

O órgão contesta rumores de que a mudança visa atender á
Azul, que está entrando no mercador."

- Aeroporto Internacional Tancredo Neves
Os resultados da revi talização cio Aeroporto Internacional

Tancredo Neves, proposta no Relatório do Deputado Fábio Avelar

3 Tribuna da imprensa / vAwI.financeone.com.br, em 28110/2008
4 wwatarde. com.br, em 28/9/08
5 O Tempo, em 9(812008

Tempo, em 9/E3!2008
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na primeira Comissão Especial dos Aeroportos, ultrapassaram
todas as expectativas.

Em declaração na atual Comissão, a Subsecretaria de Assuntos
Internacionais ressaltou que a importância do aeroporto não é
somente para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas
principalmente para a sustentabilidade da economia mineira, e
destacou a dimensão do modal aéreo no desenvolvimento da
economia do Estado de Minas Gerais.

Esse órgão pretende que o Aeroporto Internacional Tancredo
Neves se torne um centro de distribuição da malha aérea nacional
e de carregamento da malha aérea internacional, e, também,
ofereça uma alternativa para a descentralização da malha aérea
nacional. Será o epicentro para o oferecimento de serviços,
articulação e conexão com a malha aérea nacional e internacional.

Segundo a Subsecretaria, hoje, por exemplo, 44 passageiros
de Vitória, por dia, embarcam em Belo Horizonte para a
Europa. Sabe-se que o aeroporto que oferece maior capacidade
de conectividade tem a preferência. O Aeroporto da Pampulha
deve assumir o papel de impulsionar a aviação regional do
Estado, sendo carro-chefe do Programa Pró-Aéreo, programa
estruturador do Estado para melhorar a infra-estrutura no
interior e para possibilitar vôos em qualquer condição de tempo,
com balizamento noturno para acessar a Capital do Estado. A
União não pode decidir sobre operação aérea alheia aos
interesses de Minas Gerais e modificar a nossa forma de conduzir
o processo de desenvolvimento, sob pena de comprometer o pacto
federativo e a autonomia dos Estados membros.

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves já opera 52 vôos
internacionais semanais para os Estados Unidos, América Central,
Cone Sul e Europa. Assim, os passageiros embarcarão a partir de
Belo Horizonte para o exterior, em decorrência de esse
carregamento da malha aérea nacional estar dentro do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, o que ficaria prejudicado com
transferências de vôos para o Aeroporto da Pampulha.

Já foram desembolsados mais de R$300 milhões, e o Estado
continua a investir na revitalização desse aeroporto. Assim, o
aeroporto já conta com boainfra-estrutura, que poderia ficar
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subutilizada com a pretendida transferência dos vôos, implicando
o desperdício de recursos públicos.

Segundo o Deputado Federal Miguel Martini, o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves tem um potencial extraordinário.
Guarulhos está estrangulado. Praticamente em todos os horários
há sobrecarga. A alternativa seria o Aeroporto de Viracopos, em
Campinas, mas, no caso, seria necessário viabilizar o trem-bala,
que demandará oito anos, no mínimo. Aí, sim, seria construído
um aeroporto com capacidade para 80 a 100 milhões de
passageiros. Entretanto, é necessário resolver o problema em
curto e médio prazo. O Aeroporto Internacional Taricredo Neves
está pronto, e, além de ser a única opção, está estrategicamente
localizado, de forma que é o melhor aeroporto em condições
topográficas e climáticas do País.

A condição climática de operação do aeroporto é tão
privilegiada que, neste ano, suas operações foram interrompidas
por motivo de forte chuva por não mais que uma hora. O
Aeroporto Internacional Tancredo Neves já recebeu uma série
de aeronaves oriundas de Brasília e Guarulhos, impossibilitadas
de pousar por motivo de neblina. O aeroporto está preparado
para concorrer com esses outros aeroportos internacionais,
apresentando o melhor serviço. O nosso aeroporto internacional
é considerado o mais seguro, mantendo o maior tempo de
operação, pois não fecha mais do que 1h30min em 365 dias ao
ano. Qualquer outro fecha pelo menos 15 vezes mais. Por outro
lado, no Aeroporto da Pampulha, ocorriani em média 24
fechamentos no período chuvoso. A condição climática
demonstra que o Aeroporto da Pampulha não é adequado para
receber os pretendidos vôos nacionais em razão de recorrentes
i ri ter rir p ç õ es.

O Aeroporto Internacional Tancreclo Neves já possui, em seu
sítio aeroportuário, o espaço necessário para construção de outras
pistas e, apenas com a segunda pista, esse aeroporto passa a ter
a capacidade para receber até 50 milhões de passageiros. O
Aeroporto Internacional Tancredo Neves tem potencial para
tornar-se rapidamente o maior aeroporto do Brasil e uni dos
maiores do mundo.



Por isso, não é possível aceitar que, ao saírem os investimentos
para infra-estrutura aeroportuária, estes sejam destinados a
Congonhas, Guarulhos, Galeão, Salgado Filho, Brasília,
enquanto o aeroporto internacional do nosso Estado fica
esquecido.

De acordo com o Deputado Federal Miguel Martini, Minas está
no momento de receber os investimentos, porque o nosso aeroporto
internacional cresce aceleradamente e ainda não está estrangulado.
A ampliação do terminal de passageiros já está planejada. O projeto
já foi licitado, está sendo elaborado, o seu custo é de
aproximadamente R$4 milhões. Haverá também obras de
ampliação das salas de desembarque e embarque internacional,
para dar mais conforto aos usuários. Haverá ampliação do pátio
para as aeronaves, uma obra tio valor de R$1.500.000,00. Hoje,
há 15 vagas, mas podemos ampliar para 25 ou 30 vagas. Estão
sendo construídas mil vagas para estacionamento de automóveis
e, além disso, já se está avaliando a construção do edifício-garagem.
É uma obra de R$6.500.000,00, e a licitação deverá estar concluída
no primeiro semestre do ano que vem. Haverá ampliação de 600m
da pista do aeroporto. Não há necessidade, porque ela tem 3.000m,
é um bom tamanho, mas, para transporte de carga de longa
distância, as seguradoras exigem que tenha pelo menos 3.600m.
Apenas para que o seguro não fique mais caro, a pista será ampliada
em 600m. O custo dessa obra será de, no máximo, R$4 milhões.
Será, também, feita a ampliação do terminal de carga.

Segundo a Superintendência da Infraero no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, o aeroporto saiu do 13 0 lugar para
o 61 lugar em importância, caminhando para ser o 5 1 aeroporto
da malha nacional. Ele era mero coadjuvante na malha aérea.
Hoje já é "hub" para o Norte, Nordeste e para o Sul. As
companhias aéreas estão apostando cada vez mais nesse
aeroporto. Vemos que a Gol recentemente ampliou o seu centro
de manutenção. As companhias internacionais estão começando
a descobrir o aeroporto. Temos a TAF a Copa Airlines, a Varig,
que vai começar a voar para o Mercosul, a TAM, que vai começar
a fazer a linha aérea para Miami e para Paris, e a American
Airlines.
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De acordo com o Subsecretário Luiz Antônio Athayde, o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves precisa ser um centro
de serviço avançado, com inquestionável capacidade de oferecei
no aspecto aéreo, maiores atrações para a economia, o que
significa maior mobilidade das pessoas, maior atividade no turismo
de negócios e maior capacidade de recepcionar e aportar
componentes locais nas empresas montadoras de bens de alto
valor agregado para montá-los e distribuí-los. Esse aeroporto
permitirá a implementação de parques logísticos, parques de
montagem e do aeroporto industrial.

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves deveria, de certa
forma, ser preparado para o papel que teria de cumprir na Região
Metropolitana: ser o principal equipamento a impulsionar a nova
onda de investimentos que chegará ao longo do contorno norte do
aeroporto. Esse contorno, que ligará a MG-424, em Pedro Leopoldo,
até a MG-10, em Lagoa Santa, já está definido. Isso demandará
um ordenamento daquela parte Norte, como também a retificação
da MG-800, que adentra o próprio aeroporto, encontrando no seu
topo norte com esse novo cinturão. Ali estarão muito bem situados
os parques residenciais, os de tecnologia, os de montagem, os de
estocagem. Esse esforço de concentração interessa ao Estado, pois
significará maior capacidade de competição

Ao tratar da condição excepcional do terminal, junto com o
que provavelmente constituirá esse desenvolvimento da Região
Metropolitana, está-se falando de algo que significará talvez a
criação de não menos que 100 mil empregos nos próximos seis
anos, na área do serviço qualificado. E isso tem na aviação, é
claro, o seu motor por excelência. E o principal equipamento a
gerar empregos qualificados na Região Metropolitana de Belo
Horizonte nos próximos 15 anos.

Segundo a Anac, "a Gol tem interesse de expandir áreas
operacionais no aeroporto internacional. Ela apresentou pedido
formal à Anac para aprovação, pela Infraero, de obras de
expansão de hangares e terminais. O aeroporto-indústria é outro
exemplo de projeto que a Infraero está desenvolvendo para o
aeroporto. Todo o norteamento da ]nfraero é para a expansão do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves".
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Na filosofia da Agência, por meio do plano aéreo nacional que
desenvolve, os vôos domésticos e os internacionais podem ser
operados em aeroportos mais distantes.

Segundo a Gol Transportes Aéreos, o pedido para as operações
em questão no Aeroporto da Pampulha foi a título de consulta, e
ela respeita a decisão da Anac e da Infraero. .4 empresa construiu
um centro de manutenção no Aeroporto Internacional Tancredo
Neves e o prestigia muito. Por seu turno, a Tam declarou que está
muito bem servida no aeroporto internacional e que está alinhada
com os interesses do Estado.

vi - Aeroporto da Pampuha
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o

Programa Pro-Aéreo consiste em dotar o Estado de muitos
aeroportos regionais, o que levará Minas Gerais a tornar-se o
território mais competitivo. É o mais ambicioso programa do
gênero no Brasil.

O seu cronograma prevê que até julho de 2009 cerca de 22
cidades estarão ligadas ao Aeroporto da Pampulha com vôos
regulares. Serão, pelo menos, 1.200.000 passageiros, o que
corresponde à capacidade desse aeroporto, que ficará, então, sem
espaço para outros vôos

Já em 2011, teremos 163 aeroportos, dos quais 69 serão
asfaltados, com balizamento noturno. Em conseqüência, teremos
69 aeroportos no Estado em condições de receber naves de médio
porte.

Assim, certamente aumentarão os vôos regionais. Entretanto,
o Aeroporto da Pampulha não possui espaço para essa grande
quantidade de passageiros, tampouco para esses vôos nacionais,
razão pela qual a solicitação deve ser rejeitada.

O Aeroporto da Pampulha receberá um grande investimento
para os centros de manutenção de aviação de médio e de pequeno
portes, e espera-se, com isso, a criação de pelo menos mais 800
empregos diretos nos próximos três anos. Isso o consolidará como
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pólo aeronáutico para aviação regional para atender a aviões de
todo o País. Isso demandará, também, muito espaço. Essa é outra
razão pela qual a solicitação dos vôos nacionais no Aeroporto da
Pampulha deve ser rejeitada.

Se temos um aeroporto da dimensão, qualidade e
funcionalidade do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, por
que razão fazer a malha aérea nacional voltar novamente a voar
no Aeroporto da Pampulha, concorrendo com aquilo que está em
ordem de marcha, prejudicando o desenvolvimento de Minas
Gerais? Isso porque vão utilizar a mesma rampa, o mesmo pátio,
a mesma área de embarque.

Por que concorrer exatamente com o plano de expansão da
malha aérea regional de Minas Gerais? Pode parecer esdrúxulo,
mas, se de fato se se mantiver a abertura desse aeroporto para
qualquer vôo, para qualquer cidade, haverá, por exemplo, um
vôo para o Rio ou para São Paulo concorrendo com um para
Paracatu, Araçuaí ou Pirapora.

O acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, com a
Linha Verde concluída, será feito em 30 minutos, sem sinal de
trânsito. Esse é um padrão de referência no mundo para o
deslocamento de um centro até um aeroporto. Não faz sentido
ocupar um sítio aeroportuário destinado à aviação regional,
havendo concorrência predatória, quando há um aeroporto de
excepcionais condições a 15 minutos desse mesmo sítio
aeroportuário.

Segundo a Superintendência do Aeroporto da Pampulha, Minas
Gerais é o berço da retornada cia aviação regional. As duas aviações,
a regional e a geral executiva, cresceram muito nesses últimos
quatro anos, numa média de 32% no caso da aviação regional, e
de 10% no da aviação geral. Só neste ano a aviação regional
cresceu 42% em relação a igual período no ano passado, de janeiro
a setembro. Não se podem discutir os destinos de algo que está
dando certo, de um planejamento muito bem estruturado, de um
plano aeroviário para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil.
Quando os vôos nacionais estavam no Aeroporto da Pampulha, as
aviações regional e geral executiva ficavam sufocadas. Assim, não
há espaço para colocar aquela quantidade de vôos propostos pelas
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empresas para operar na Pampulha. O Aeroporto da Pampulha
apresenta movimentação muito intensa, inviabilizando vôos de
aeronaves de grande porte no horário de pico.

Constatamos que esse desenvolvimento da aviação regional só
foi possível após a revitalização do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves e a retirada dos vôos nacionais do Aeroporto da
Pampulha.

De acordo com o Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste,
atualmente, em horário de pico, chegam ao mesmo tempo três ou
quatro aeronaves de 45 ou 50 lugares no Aeroporto da Pampulha,
o que já superlota a sala de embarque. Se for levada para lá,
nesse horário, mais uma aeronave com capacidade de 150
passageiros, ficará impossível trabalhar no aeroporto.

Segundo a Infraero, que enviou uma equipe a Belo Horizonte
para fazer um estudo minucioso das vocações dos Aeroportos
Carlos Prates e da Pampulha e Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, o que era óbvio para todos nós foi confirmado por todos os
técnicos. A Infraero declarou que o Aeroporto da Pampulha tem
vocação de aeroporto regional, e é assim que ela vai trabalhar.

De acordo com a Anac, Minas Gerais tem investido, formando
uma rede aeroportuária e buscando o interesse da aviação
regional, que é salutar para o País. A agência, de forma alguma,
deseja trabalhar contra esse modelo integrado de acesso aeroviário
e de investimento estadual. A Anac tem buscado atender os planos
do Estado, e não é do seu interesse transferir os vôos do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves para o Aeroporto da Pampulha.

A Agência declarou que, de acordo com o disposto na Lei
Federal n° 11.182, de 2005, observa a capacidade operacional
do aeroporto, ou seja, ela não tem liberdade para autorizar vôos
se o aeroporto não permitir. Declarou, também, que, "de acordo
com a capacidade do Pampulha, nem a Infraero nem a Anac
podem liberar vôos além dos que estão autorizados lá". "A Anac
não pode autorizar mais vôos, porque o aeroporto já está
congestionado." "A maior parte dos componentes do aeroporto
não permite acréscimo na capacidade." A capacidade está
completamente saturada. Não existe a possibilidade de vôos
nacionais no Aeroporto da Pampulha.
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Segundo a Agência, a população de Belo Horizonte não precisa
ficar preocupada com a possível volta do Boeing 737 ou do Airhus
A320. Se, por exemplo, são oferecidos dois Airbus ou dois Boeings
737 da Gol, a situação fica complicada; o Aeroporto da Pampulha
perde essa função regional, e as empresas pequenas, que fazem
a capilaridade, perdem espaço. A tendência seria oferecer vôos
menores, para beneficiar os passageiros.

o número de vôos regulares autorizados pela Anac no Aeroporto
da Pampulha é de 12 por hora, e esse limite já é atingido no horário
de pico.

De acordo com a Agência, no que tange ao número de
passageiros, o terminal do Aeroporto da Pampulha não consegue
processar mais de 400 passageiros por hora, ou seja, a Anac não
pode liberar vôos além dos que estão autorizados, os quais, no
pico, chegam próximos a essa capacidade de 400 passageiros
por hora".

o check-Ú7 do Aeroporto da Pampulha possui maior capacidade,
mas poderia encontrar restrições em outros componentes, como
a área de raios X, a sala de embarque. Segundo a Agência, "a
maior parte dos componentes do aeroporto não permite acréscimo
na capacidade. Então a Anac está impossibilitada de autorizar
mais vôos".

De acordo com a Anac, tampouco existe a possibilidade técnica
de expansão do aeroporto para receber esses vôos, pelas limitações
físicas do seu entorno. Tal possibilidade não está sendo aventada
pela Agência.

A Anac, que aprova os projetos da lnfraero e as expansões,
não tem conhecimento de projetos que visem à expansão da
capacidade da Pampulha.

A Agência sempre trabalha em sintonia com o governo de
Minas, com as empresas e com a !nfraero. Ela não tem
competência para autorizar vôos em aeroportos que não permitam
tais operações. Se o fizer, poderá ser questionada pelos órgãos de
controle externo.

A Agência declarou que há pedidos da Gol, da TAM e da Ocean
Air. Levando-se em conta os critérios de análise da capacidade
do aeroporto e da capacidade operacional das empresas aéreas e
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as restrições normativas, esses pedidos foram negados devido a
restrições impostas pela Portaria n° 993, da Anac, que não permite
operações de aeronaves desse porte com os destinos pretendidos,
respeitando-se também a capacidade do aeroporto. Mesmo que a
portaria não existisse, eles não teriam espaço dentro da
capacidade do aeroporto. Quanto à Azul, não existe um pedido
formal, segundo o representante da Agência.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico:
"0 governo de Minas tem mantido uma posição absolutamente

contrária ao retorno dos vôos com aeronaves de grande porte, de
100 a 120 passageiros", para o Aeroporto da Pampulha e é favorável
a "limitar a operação do Aeroporto da Pampulha a vôos regionais,
utilizando ou admitindo tão-somente aeronaves de motor turboélice".

Esse aeroporto, "pela limitação do sítio, não poderá ser alargado
nem completado. O Aeroporto da Pampulha, que nos serve desde a
década de 30, não pode ser expandido, pois não conseguimos esticar
a pista de pouso; pelo contrário, teremos de reduzir a sua extensão
útil para criar a zona de segurança ou zona de resgate. O aeroporto
não consegue ter uma pista de taxiar dentro das regras da Oaci,
para fazer da Pampulha um grande aeroporto, porque não tem
como crescer, pois a cidade o cercou. Não consegue melhorar o seu
acesso pelo lado da Avenida Cristiano Machado, a não ser com
várias desapropriações na região".

Segundo o Deputado Federal Miguel Martini, "nem pensamos
na volta dos Boeings, e isso já me foi garantido pelaAnacpor
meio de j md umentmq ue. aíLrm& q u e o Aempoiitoda
Panipuiji &não ofe rec e se gu rança raaeïna cnumai de
J.Q0 a5entos". (Grifos nossos.)

O Deputado Federal Miguel Martini, especialista em aviação e
ex-controlador de vôo do próprio Aeroporto da Pampulha, declarou
que "o aeroporto da Pampulha não oferece a segurança operacional
devida. Para aqueles que não entendem de aviação, existe um
instrumento chamado Instrument Land System - ILS -, que oferece
para o piloto o centro da pista e o ângulo ideal de aproximação. Da
Pampulha, não se pode colocar o ângulo ideal, pois a topografia
não permite que a aeronave pouse a partir de uma orientação de
1 LS, porque o aeroporto está em um buraco".

19



Segundo o Deputado, "há um problema mais grave ainda: é
uma região densamente povoada. Um acidente na Pampulha -
Deus nos livre dele - poderá fazer um grande estrago envolvendo
não só os que estão voando, mas também os que estão em terra".

De acordo com o parlamentar, quando os vôos nacionais
operavam no Aeroporto da Pampulha, havia grande incidência
de arremetidas de vôo, superior à média dos aeroportos do Brasil
ou de qualquer outro país.

No relatório da primeira Comissão Especial dos Aeroportos,
pelos depoimentos prestados, concluímos que o Aeroporto da
Pampulha não oferecia a segurança necessária para que houvesse
ampliação. Essa é nossa grande preocupação, quando se aventa
a hipótese da criação de novos vôos para a Pampulha.

O Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste ratifica as
declarações de que o Aeroporto da Pampulha não tem condições
de receber muitos vôos com aeronaves de grande porte,
havendo risco à segurança das operações aéreas e de todo o
entorno do aeroporto. O Sindicato também alerta para o
problema referente ao ILS. Segundo o Sindicato, é um
aeroporto com restrições.

O Aeroporto da Pampulha não tem área de escape; portanto,
em observância às normas de segurança, é necessária a sua
construção. Para isso, entretanto, será necessária a redução do
tamanho da pista, restringindo as pretendidas operações com
aeronaves maiores.

De acordo com a Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de
Belo Horizonte, a lei ambiental da Capital estabelece limites muito
rígidos em relação a ruídos e vibrações. Conforme estudos
técnicos, dificilmente as operações com aeronaves de grande porte
no Aeroporto da Pampulha atenderiam aos limites previstos. Os
moradores da Pampulha sabem que sua saúde e seu bem-estar
ficarão prejudicados com o retorno das operações dessas
aeronaves.

Há alguns anos, a Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de
Belo Horizonte tenta fazer o licenciamento ambiental do aeroporto
para reduzir os conflitos com a comunidade, principalmente em
relação ao ruído, mas depende do envio de documentos da Anac,
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que não ocorreu ainda. Em decorrência dessa omissão, o
Aeroporto da Pampulha, até hoje, não tem um plano específico
de zoneamento de ruído, exigido para todos os aeroportos de seu
porte.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, se já houve a redução
do porte das aeronaves que ali pousavam e considerando todos os
conflitos existentes, está claro que não é mais possível voltar a
aceitar aeronaves maiores.

De acordo com o Deputado Federal Miguel Martini, "o nível
de ruídos proveniente da operação de aeronaveaJato está muito
acima do permitido".

Segundo a Superintendência da Infraero no Aeroporto da
Pampulha, com a transferência desses vôos para o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, "conseguimos traçar uma nova curva
de ruído do aeroporto, que ficou muito mais interessante, com a
eliminação de áreas críticas. Praticamente, conseguimos fazer com
que toda a curva de ruído ficasse dentro da área do sítio, o que
melhorou bastante a situação. Se houver um grande movimento
novamente, teremos de rever, com muito carinho, essa curva de ruído,
que possivelmente atingirá a área do Bairro Santa Amélia".

O Plano Diretor leva a questão ambiental em consideração. O
maior dano ambiental causado pelo aeroporto é o ruído
aeronáutico. O aeroporto passa por um processo de obtenção de
licença de operação, de que ainda não dispõe. Há várias
condicionantes para isso; o ruído é uma delas e é mais um fator
que restringe a operação do aeroporto, localizado em área urbana.

De acordo com a Associação Pró-Civitas, que representa os
Bairros São Luís e São José, as questões básicas que obstam esses
vôos são: as vias de acesso ao aeroporto - não comportam aumento
de tráfego -, a poluição sonora e a segurança dos moradores do
entorno do aeroporto.

Segundo a Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto,
Jaraguá e Adjacências, o problema mais sério é a pista construída
em altitude inferior à da represa, a qual inviabiliza a instalação
de modernos instrumentos hoje tidos como indispensáveis ao
controle eficaz das operações de vôo das aeronaves de grande
porte: RDL, ISL e Vasys.
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A Associação Amigos da Pampulha representa os Bairros
Xangrilá, Nova Pampulha, Trevo, Garças, Jardim Atlântico,
Copacabana, Leblon, Santa Amélia, Santa Mônica, Jaraguá,
Dona Clara, São Vicente, 1 1 de Maio, Minaslândia, Heliópolis,
Providência e tantos outros que ficavam debaixo da rota de pouso
e decolagem dos mais de 90 mil vôos por ano, em 2005. A
Associação lembra que aproximadamente 150 mil pessoas sofriam
com o ruído dos vôos. "0 bem maior é o direito difuso da
comunidade que precisa ser lembrado. Em nome dessas 150 mil
pessoas, o Aeroporto da Pampulha não pode se transformar em
um novo Congonhas. Não há que falar em segurança."

O Sinetur, representando diretamente 6 mil empresas de
turismo no Estado, lançou um documento em todos os jornais,
intitulado "Retrocesso Nunca IViais", no qual critica a intenção
de fazer retornarem os vôos nacionais ao referido aeroporto.

Finalmente, devemos lembrar que efetuar uma mudança,
normalmente, é mais difícil do que manter o atual estado, para o
que não é necessária nenhuma ação, no caso, nenhum ato da
Anac. Minas Gerais deseja apenas manter o "status quo".

VII - Conclusão
Pelo exposto, apresentamos as seguintes conclusões:
a) O Aeroporto internacional Tancredo Neves tem vocação e

potencial para ser o principal aeroporto internacional do Brasil,
para onde convergiriam linhas nacionais para alimentar vôos
internacionais, e ser o pólo de desenvolvimento aeronáutico nacional.

b) O Aeroporto da Pampulha tem vocação para vôos regionais
e potencial para ser o pólo de desenvolvimento aeronáutico
estadual.

c) Para consecução desses interesses maiores do Estado, é
mister que a operação das linhas nacionais se dê somente no
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, tendo em vista a
conectividade, para se dar sustentabilidade aos vôos
internacionais e se ibeva espaço no Aeoperto da Pampulha.



Essa concentração de linhas nacionais e regionais nos respectivos
aeroportos é fundamental para se obter massa crítica suficiente
para desenvolvimento dos pólos aeroportuários.

d) Pelo exposto nas alíneas anteriores, concluímos pela
proibição da operação de aeronaves, no Aeroporto da Pampulha,
em vôos que o liguem diretamente a aeroportos que sirvam outras
Capitais.

e) Concluímos também pela manutenção da Portaria n° 993, de
2007, da Ariac, visto que confere garantia explícita e detalhada das
restrições do Aeroporto da Pampulha, impedindo as operações de
que trata a alínea anterior, independentemente de interpretações.

f) A Anac declarou publicamente que:
para autorizar vôos, observa a capacidade operacional do

aeroporto;
a capacidade do Aeroporto da Pampulha está completamente

saturada;
não há possibilidade de expansão do aeroporto;
logo, não pode liberar vôos além dos que já estão autorizados.

VIII -Recomendações
a) Encaminhamento de ofício ao Presidente da Assembléia

Legislativa, solicitando que este relatório lhe seja entregue no
Plenário, para melhor difusão junto à sociedade, sem prejuízo do
disposto no art. 111, § 3 0, c/c o art. 114, do Regimento Interno.

b) Entrega deste relatório ao Governador do Estado.
c) Encaminhamento deste relatório aos seguinte destinatários:
1 - Presidente da República;
2	Vice-Presidente da República ou convite a este para que

compareça ao Plenário a fim de recebê-lo;
3 - Ministra da Casa Civil;
4 - Ministro da Defesa;
5 - Secretaria de Aviação Civil;
6 - Anac;
7 - Presidente da lnfraero;



8 - Superintendência da lnfraero no Aeroporto da Pampulha;
9 - Deputado Federal Miguel Martini ou convite a este para

que, como membro da Subcomissão para o Transporte Aéreo da
Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos
Deputados, venha recebê-lo em Plenário;

10 -- Subsecretário de Assuntos Internacionais;
11 Secretária Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte;
12 BHTRANS;
13	Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste;
14 Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas

Gerais;
15 - Associação Pró-Civitas;
16 - Associação Amigos da Pampulha - Apam;
17 Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá

e Adjacências;
18 - Associação dos Moradores da Região do Jaraguá;
19 - Azul Linhas Aéreas Brasileiras;
20 Gol Transportes Aéreos S.A.;
21 - TAM Linhas Aéreas S.A.
d) Realização de Reunião Especial da Assembléia Legislativa,

nos termos do art. 14, V, do Regimento Interno, para entrega
deste Relatório às autoridades mencionadas nas alíneas "a", "c-
2" e "c-9" e para sua ampla difusão na sociedade, como
alternativa às recomendações de que tratam essas alíneas.

e) Solicitação à Presidência da Assembléia Legislativa para
que determine à Diretoria de Comunicação Institucional ampla
difusão deste Relatório por seus próprios meios e por toda a mídia
e também pela internet e qualquer outro meio de comunicação
em massa.

f) Solicitação à Presidência da Assembléia Legislativa para
que se utilizem todos os recursos, em todas as esferas e Poderes,
a fim de que as conclusões deste Relatório, em especial a conclusão
de que trata a alínea "d", sejam efetivadas.

g) Encaminhamento de solicitação ao Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT para que este envide
esforços para agilizar a construção do Anel Viário de Contorno
Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, interligando
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os Municípios de Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa, Confins,
Vespasiano, Ribeirão das Neves, Contagem e Betim. O anel, cuja
implantação foi recomendada pela Comissão Especial do Anel
Rodoviário, exercerá papel relevante na melhoria do acesso ao
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, com relação ao
transporte de pessoas e cargas provenientes da Região
Metropolitana e do próprio Estado, beneficiando, em especial, o
desenvolvimento do aeroporto industrial.

h) Encaminhamento de solicitação ao Governo Estadual de
urgente execução do asfaltamento, ou inclusão no Programa
Estruturador Proacesso, da estrada Alto das Maravilhas - Santa
Luzia, de apenas 3,8 km, propiciando a ligação entre vários
municípios que margeiam a BR-381, no sentido Vitória—Belo
Horizonte, reduzindo o percurso ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves em aproximadamente 10km e, ainda, evitando
os acessos já congestionados das Avenidas Cristiano Machado e
Antônio Carlos. Solicitar, também, a razão de essa obra não ter
sido executada, visto que já fora solicitada na primeira Comissão
Especial dos Aeroportos, quase cinco anos atrás.

i) Envio de ofício aos seguintes destinatários:
1 - Governador do Estado, solicitando a construção de obras

complementares interligando a Rodovia MG-10 à Estação do
Metrô de Vilarinho;

2 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -,
solicitando a extensão do metrô da Estação de Vilarinho até o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves;

3 - Anac e Infraero, solicitando a implantação dos serviços de
check-ín remoto no Terminal Conexão Aeroporto, em Belo
Horizonte, e embarque direto na aeronave após o trajeto de ônibus;

4 - Anac e Infraero, solicitando implantação dos serviços de
check-fn remoto na Estação do Metrô Vilarinho e disponibilização
de uma linha de ônibus especial Vilarinho—Aeroporto, com
embarque direto na aeronave;

5 - Infraero, com a sugestão de utilização de espaços e recursos
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves pela Força Aérea
Brasileira, como forma de ampliar as atividades do Parque de
Material Aeronáutico de Lagoa Santa.



6 - Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
desta Casa, acompanhado de cópia deste Relatório, à qual
compete, nos termos do art. 102, inciso XII, alíneas "a" e "g",
do Regimento Interno, dispor sobre a política estadual de
planejamento, gerenciarnento, construção e manutenção dos
sistemas de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e
aeroviário e sobre assuntos atinentes a obras públicas,
solicitando que a Comissão tome todas as providências que
entender convenientes ou oportunas para implementação,
execução, cobrança ou fiscalização de propostas desta Comissão
Especial.

j) Solicitação de providências aos seguintes órgãos e entidades:
1 - Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

desta Casa, para que acompanhe a consulta pública, na eventual
trarnitação de processo de revogação da Portaria ( 993, da
A na c;

2 - Ministério Público, para que estude a viabilidade de medidas
cautelares, tendo em vista a ameaça aos direitos difusos referentes
à vida, integridade física, saúde dos moradores do entorno do
Aeroporto da Pampulha e dos próprios passageiros, devendo ser
enviada a esse órgão cópia deste Relatório, que demonstra
cabalmente, por várias razões, a falta de segurança desse
Aeroporto, o que implica essa ameaça;

3 - Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte,
para que proceda ao imediato licenciamento ambiental cio
Aeroporto da Pampulha;

4 Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte,
para que estabeleça restrições a operações no Aeroporto da
Pampulha, em razão da emissão de ruído, da poluição ambiental
e da lei cio uso do solo;

5 - Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte,
para que proceda à contínua fiscalização da emissão de ruídos
no Aeroporto cia Panipulha;

6 - Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte,
para que estabeleça o limites do horário de operação para cada
classe de aeronave, em razão do ruído por elas provocado, corno
foi feito pelo Município de São Paulo;
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7 - Jnfraero, para que efetue a imediata construção da área
de escape no Aeroporto da Pampulha, por razões de segurança.
Para isso será necessária a redução do tamanho da pista, advindo
como conseqüência indireta restrições às pretendidas operações
com aeronaves maiores;

8 - Infraero, para que defina a capacidade operacional do
aeroporto da Pampulha, em especial no tocante ao porte das
aeronaves, observando os padrões de segurança;

9 - Infraero, para que ela agilize a execução das obras no
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, as quais foram
relacionadas pelo seu Superintendente, nesta Comissão;

10 - Infraero, para que ela agilize a elaboração de estudos
técnicos visando à implementação da segunda etapa do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves;

11 - Governadoria do Estado de Minas Gerais, para que
execute as obras do contorno norte do Aeroporto Internacional
Tancreclo Neves, ligando a MG-424, em Pedro Leopoldo, até a
MG-10, em Lagoa Santa, como também a retificação da MG-
800, que adentra o próprio Aeroporto.

1X - Repercussão dos Trabalhos desta [omissão
No mês de agosto, a imprensa noticiou: "Pampulha volta a ter

vôos de ponte aérea a partir do dia 1 [de setembro]" e "pelo
menos 12 vôos diários com destino a São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília ( ... ) seriam transferidos para Pampulha".

Ontem, dia 11/11/2008, o mesmo periódico anunciou: "A (...) Anac
praticamente descartou a volta, neste ano, de vôos nacionais da TAM
e Gol a partir do Aeroporto da Pampulha. Segundo a assessoria do
órgão regulador, a consulta pública sobre mudanças na Portaria n°
933/2007 ( ... ) acontecerá no próximo ano". "Para tanto, a agência
precisa elaborar um parecer técnico para ser discutido".

Não encontramos outra explicação para a mudança de atitude
da Anac que não seja a mobilização da sociedade mineira contra
esses vôos no Aeroporto da PampLilha. Esta Casa participou dessa
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mobilização, a partir do requerimento do Presidente Alberto Pinto
Coelho, que agiu pronta e energicamente na defesa dos interesses
maiores do Estado, solicitando a criação desta Comissão Especial.
Por seu turno, o Deputado Fábio Avelar presidiu os trabalhos da
Comissão com dinamismo e empenho. Esta Comissão mobilizou e
auscultou todos os segmentos da sociedade interessados na
questão, e, assim, acreditamos, estamos colhendo os primeiros
frutos de nossa luta.

- Considerações Finais
Esta Comissão considera que cumpriu o seu papel como fórum

de discussão e mobilização da sociedade civil e das entidades
representativas para evitar a volta de vôos ligando o Aeroporto
da Pampulha a aeroportos que servem outras capitais. O interesse
coletivo deve estar sempre acima de outros interesses.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008.

Fábio Avelar - Presidente
Gil Pereira - Relator
Célio Moreira
Gustavo Valadares.

Publique-se para os fins cio parágrafo único do art. 114 do
Regimento interno.

28



IIll 11111 IIII 11111 IVI IllI	1111 II
S05


