Senhores Associados,

Na qualidade de Presidente da APAPS estamos submetendo à apreciação e
deliberação da próxima Assembleia Geral proposta de acordo com a JHSF objetivando a
extinção da ação civil pública em curso, sob patrocínio gratuito da Cammarosano
Advogados Associados, objetivando a proteção do meio ambiente e reparação de danos
em face das obras já licenciadas, de execução em curso, do aeroporto entre os km 60 e
63 da Rodovia Castelo Branco.
A JHSF está disposta a, sem prejuízo da estrita observância das licenças já
expedidas, assumir os compromissos relativos à desobstrução da passagem sob a
rodovia, para trânsito de animais; manutenção de canal de curso d’agua sob a mesma
rodovia; manter e administrar área verde de aproximadamente 2.000.000 m2 (dois
milhões de metros quadrados); realizar investimentos em favor do meio ambiente na
Porta do Sol, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); prevenir
e combater incêndios ao longo da divisa entre a área do aeroporto e a Porta do Sol.
Compromete-se mais: manter faixa de proteção ambiental, ao longo da divisa, agora
ampliada para 35 (trinta e cinco) metros de largura; resguardar o espaço aéreo da Porta
do Sol, sem sobrevoos de helicópteros utilizáveis em função do aeroporto; não
utilização, para acesso ao aeroporto, de vias de circulação da Porta do Sol.
Autorizado o acordo pela Assembleia Geral, as obrigações assumidas
constarão de documento a ser homologado judicialmente, obrigando a JHSF e seus
eventuais contratados e sucessores. O cumprimento do acordo será fiscalizado por
Comissão Paritária. Na hipótese de não ser autorizado o acordo será necessário que a
Assembleia Geral aprove a criação de um fundo especial para despesas com o
prosseguimento da ação, para realização de perícias que forem necessárias, contratação
de pareceres, e interposição e acompanhamento de recursos ou contrarrazões de
recursos, inclusive os que vierem a tramitar em Brasília.
Todas essas despesas estão estimadas até o momento em R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), devendo ser rateadas entre os associados.
Maiores esclarecimentos serão apresentados na Assembleia Geral, em que
contamos com a presença do maior número possível de associados, pela relevância da
matéria.

Cordialmente,

Renzo G Bernacchi
Presidente da APAPS

