
 

 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2011 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às dezessete horas e cinco minutos, 

teve início a Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - 

ANAC, no Plenário da sede da ANAC em Brasília.  A sessão foi presidida, via videoconferência, 

pelo Diretor-Presidente Interino, Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, secretariada 

pela Chefe da Assessoria Técnica Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, contou com a 

presença dos Diretores Ricardo Bezerra e Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel 

de Mello Galvão, e com a participação, via videoconferência, do Diretor Cláudio Passos Simão. 

Verificado o quórum para a instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, 

procedendo à deliberação dos seguintes processos de sua relatoria: 1) Processo nº 

60800.043447/2011-41; Interessado: Superintendência de Administração e Finanças - SAF; 

Assunto: ratificação do Acordo de Cooperação Técnico-Operacional nº 01/2011, celebrado entre a 

ANAC e o Comando da Aeronáutica (COMAER) em 8 de junho de 2011; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo em vista que não há alteração material entre o Acordo ora celebrado e a versão 

aprovada na Reunião Administrativa da Diretoria realizada em 17 de maio de 2011 e considerando 

as manifestações favoráveis da SAF e da Procuradoria por meio dos Despachos nºs 

58/2011/SECONV/GPOF/SAF e 287/2011/PGFPF/ANAC; 2) Processo nº 60800.030359/2010-06; 

Interessado: Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE; 

Assunto: revisão e atualização dos procedimentos de coleta das informações estatísticas dos 

serviços aéreos públicos de que tratam as Instruções de Aviação Civil 1503, 1505 e 1506; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a decisão adotada atende ao interesse público e 

considerando a manifestação favorável da Procuradoria por meio do Parecer nº 

131/2011/PGFPF/ANAC; 3) Processo nº 60800.109417/2011-12; Assunto: estabelecimento de 

procedimentos para solicitação, autorização e aprovação de projetos, estudos, levantamentos ou 

investigações que subsidiem a modelagem de concessão para exploração da infraestrutura 

aeroportuária pela iniciativa privada, definidas como prioritárias pelo Governo Federal; Retirado 

de pauta pelo Relator.  Após a conclusão da deliberação dos processos, o Diretor Rubens Carlos 

Vieira manifestou sua preocupação quanto ao fato de ainda não haver um substituto definido para o 

Diretor-Presidente Interino, especialmente porque se avizinha um período em que ele estará no 

exterior.  Asseverou, ainda, que o Diretor-Presidente não poderia autorizar suas próprias diárias e 

passagens nacionais, à luz do princípio da impessoalidade. Com tais considerações, manifestou 



concordância o Diretor Ricardo Bezerra.  Na sequência, em atenção às considerações tecidas, 

procedeu-se à escolha, por votação, do Diretor-Presidente Substituto, restando eleito, por três votos 

a um – vencido o Diretor-Presidente –, o Diretor Ricardo Bezerra.  Nada mais havendo a tratar, o 

Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezessete horas e cinquenta e um minutos, após o que 

foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes 

lida e assinada.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 

Diretor-Presidente Interino 

 

 

 

RICARDO BEZERRA 

Diretor de Regulação Econômica 

 

 

 

RUBENS CARLOS VIEIRA 

Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 

 

 

 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 

Diretor de Aeronavegabilidade 

 


