
 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DELIBERATIVA REALIZADA EM 13 DE 

OUTUBRO DE 2011 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às nove horas e trinta e cinco minutos, 

teve início a Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, no Plenário da sede da ANAC em Brasília.  A sessão foi presidida pelo 

Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys, secretariada pelo Chefe da Assessoria 

Técnica Substituto, Sérgio Ramos Favarini, e contou com a presença do Diretores Cláudio Passos 

Simão e Ricardo Bezerra do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, 

via videoconferência, do Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, justificada a 

ausência do Diretor Rubens Carlos Vieira. Verificado o quórum para a instalação da Reunião, o 

Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, procedendo à deliberação da matéria objeto da 

convocação extraordinária, de sua relatoria, qual seja: 1) Processo nº 60800.189770/2011-60; 

Assunto: Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) referentes ao 

processo de desestatização dos Aeroportos Internacionais Governador André Franco Montoro 

(SBGR), Viracopos (SBKP) e Presidente Juscelino Kubitschek (SBBR); Decisão: após a 

explanação da titular da Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de 

Mercado – SRE acerca dos principais pontos relacionados aos estudos e das alterações promovidas 

em alguns dos documentos, o relator esclareceu que estes estudos contemplam as diretrizes políticas 

apresentadas pelo Governo Federal, em fase de implementação, e que as alterações realizadas em 

alguns dos documentos submetidos à audiência pública não alteram a modelagem da concessão, 

razão pela qual não vê motivo para dilação do prazo estabelecido para audiência. Findados os 

debates, a Diretoria aprovou, por unanimidade, a) encaminhar ao TCU os referidos EVTEAs, 

conforme previsto na Instrução Normativa TCU nº 27, de 2 de dezembro de 1998; b) dar 

publicidade ao conjunto de informações consideradas relevantes, extraído desses estudos, que são 

complementares aos demais documentos objetos de apreciação em audiência pública e, c) 

estabelecer os dias 27 e 28 de outubro para a realização, em Brasília e São Paulo respectivamente, 

das sessões presencias previstas no item 2 do Aviso de Audiência Pública nº 16/2011, de 

30/09/2011. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dez horas e 



trinta minutos, após o que foi por mim, Sérgio Ramos Favarini, lavrada a presente Ata, por todos os 

Diretores presentes lida e assinada.  
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Diretor-Presidente 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 
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