
 

 
 

ATA DA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA 

17 DE NOVEMBRO DE 2015 
 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e vinte e oito 

minutos, teve início a 14ª Reunião Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

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

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

Técnica, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos 

Simão e José Ricardo Botelho e do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, ausente 

justificadamente o Diretor Ricardo Fenelon Junior. Verificado o quórum para instalação da Reunião, 

o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à aprovação da ata da 13ª Reunião Deliberativa 

da Diretoria, realizada no dia quatro de novembro de dois mil e quinze. Considerando a ausência do 

Diretor Ricardo Fenelon Junior, o Diretor-Presidente propôs fosse aquela apreciada na próxima 

reunião, o que foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, procedeu-se à deliberação dos seguintes 

processos: 1) Processo: 00058.093611/2014-31; Assunto: estabelecimento da metodologia do Fator Q 

a ser aplicado nos reajustes tarifários aplicáveis ao Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional 

de São Gonçalo do Amarante - RN (ASGA); Ato decorrente: Decisão nº 32, de 1º de abril de 2015; 

Relator: Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys; Apresentação do voto-vista do Diretor 

José Ricardo Botelho; Decisão: confirmado, por unanimidade, o ato decorrente do processo; 2) 

Processo: 00058.066489/2015-10; Assunto: reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao 

contrato de concessão do Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, localizado em 

Guarulhos (SP), concedido por meio do Leilão nº 2/2011; Ato decorrente: Decisão nº 79, de 9 de julho 

de 2015; Relator: Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys; Apresentação do voto-vista do 

Diretor José Ricardo Botelho; Decisão: confirmado, por unanimidade, o ato decorrente do processo; 

3) Processo: 00058.066503/2015-77; Assunto: reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis 

ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado em Campinas (SP), 

concedido por meio do Leilão nº 2/2011; Ato decorrente: Decisão nº 80, de 9 de julho de 2015; 

Relator: Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys; Apresentação de voto-vista do Diretor 

José Ricardo Botelho; Decisão: confirmado, por unanimidade, o ato decorrente do processo; 4) 

Processo: 00058.071070/2015-71; Assunto: reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao 

contrato de concessão do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, localizado em Brasília (DF), 

concedido por meio do Leilão nº 2/2011; Ato decorrente: Decisão nº 83, de 22 de julho de 2015; 

Relator: Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys; Apresentação de voto-vista do Diretor 



José Ricardo Botelho; Decisão: confirmado, por unanimidade, o ato decorrente do processo; Relatoria 

do Diretor Cláudio Passos Simão: 5) Processo: 00058.060650/2014-52; Interessado: Concessionária do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.; Assunto: recurso administrativo; Retirado de pauta pelo 

Relator; 6) Processo: 00058.093197/2013-80; Interessado: Concessionária do Aeroporto Internacional 

de Guarulhos S.A.; Assunto: recurso administrativo; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do 

Diretor José Ricardo Botelho: 7) Processo: 00058.105686/2013-53; Assunto: edição de resolução que 

proíbe o transporte de cargas de baterias de íon lítio em aeronaves de passageiros no Brasil; Decisão: 

aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta a audiência pública, pelo prazo de vinte dias, 

para recebimento de contribuições por escrito; 8) Processo: 00065.057734/2015-09; Assunto: 

revogação da Instrução de Aviação Civil 3221-0878; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em 

vista a necessidade de atualização do arcabouço jurídico que rege a aviação civil.  A seguir, foi 

submetido e admitido, extrapauta, o seguinte processo: Relatoria do Diretor Ricardo Fenelon Junior 

(ausente – leitura do relatório pelo Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys): 9) Processo nº 

00058.025984/2015-61; Interessado: Vale do Paranapanema Aviação Agrícola Ltda. - EPP; Assunto: 

renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na 

atividade aeroagrícola; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa 

demonstrou estar em condições para a exploração do serviço sob os pontos de vista jurídico, 

econômico e operacional.  Na sequência, o Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys, 

cientificou os demais Diretores da deliberação por ele adotada, ad referendum daquele Colegiado, que 

deu origem à Resolução nº 366, de 9 de novembro de 2015, consistente na alteração do § 1º do art. 2º 

da Resolução nº 30, de 21 de maio de 2008. Com vistas à confirmação da mencionada deliberação pelo 

Colegiado, consoante mandamento inserto no § 2º do art. 6º do Regimento Interno da Agência, foi 

submetido e admitido, extrapauta, o processo nº 00058.114158/2015-50, tendo sido a referida decisão 

confirmada, por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos 

às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, 

lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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