
 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 15 DE ABRIL 2014 

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às onze horas e trinta minutos, teve início a 

Reunião 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 Substituto, Cláudio Passos 

Simão, secretariada pelo Chefe da Assessoria Técnica Substituto, Vitor Mateus Silva Ramos, e contou 

com a presença do Diretor Ricardo Bezerra e do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, e com a 

participação, via videoconferência, do Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, 

ausente justificadamente o Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys.  Verificado o quórum 

para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente Substituto deu início aos trabalhos, passando à aprovação 

das atas das Reuniões Deliberativas da Diretoria realizadas nos dias primeiro e oito de abril de dois mil e 

quatorze, tendo sido aprovada somente aquela referente ao dia oito, tendo em vista a ausência do Diretor-

Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys.  Por fim, com base no comando inserto no art. 4º da Instrução 

Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, passou-se ao sorteio, entre os Diretores, de processos para 

relatoria, obtendo-se os seguintes resultados: 1) Processo nº 00058.018219/2014-11; Interessado: 

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE; Assunto: proposta de 

edição de Resolução que dispõe sobre a metodologia e procedimentos a serem adotados em caso de revisão 

extraordinária nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária federal e estabelece taxas de 

desconto dos fluxos de caixa marginais dos aeroportos internacionais de São Gonçalo do Amarante (RN), 

Brasília (DF), Guarulhos (SP) e Viracopos (SP); Relator sorteado: Diretor Ricardo Bezerra; 2) Processo nº 

00065.030265/2013-19; Interessado: Superintendência de Padrões Operacionais - SPO; Assunto: proposta 

de revogação da Instrução de Aviação Civil - IAC nº 3235; Relator sorteado: Diretor Cláudio Passos 

Simão.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente Substituto encerrou os trabalhos às onze horas e 

cinqüenta e seis minutos, após o que foi por mim, Vitor Mateus Silva Ramos, lavrada a presente Ata, por 

todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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