ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA. 21/03/2011
Reuniram-se nesta data na sede da ANAC em Brasilia/DF, com a presença de representantes
das entidades participantes do Conselho Consultivo da ANAC, e de representantes de diversas
entidades convidadas conforme lista de presença em anexo, os membros da Câmara Técnica
de Infraestrutura Aeroportuária.
Os seguintes pontos foram tratados:
1. O DECEA e a IATA foram acolhidos por unanimidade como membros da Câmara Técnica de
Infraestrutura Aeroportuária;
2. A Ata da reunião anterior (14/02/2011) foi lida e aprovada por unanimidade;
3. Em relação a Resolução 115, foi informada a reunião realizada em 18/02/2011 com o
Governo do Amazonas para alertar sobre o prazo de cumprimento da mesma. Além disso,
foi informado sobre a reunião ocorrida com a ANAC em 16/03/2011 para elaboração de
um roteiro para solicitação de isenção de regra pelas administrações aeroportuárias,
processo que permanece em andamento;
4. Em relação a Resolução 116, após longos debates, foi decidido pela reabertura do Comitê
para complementar a fundamentação necessária para a decisão de mudança de regra pela
ANAC, sendo agendada nova reunião para 06/04/2011, às 14hs no SNEA/RJ;
5. Em relação a Resolução 113, também foi deliberado pela continuidade do processo de
fundamentação para subsidiar a decisão de mudança de regra pela ANAC. Por outro lado,
foi manifestada a preocupação sobre a aplicação da resolução nos termos atuais, uma vez
que existe consenso do setor sobre a necessidade de alteração da mesma. Em particular,
processos de licitação de áreas VIP em curso podem gerar situação irreversível, claramente
contrária ao consenso obtido. Assim, deliberou-se pelo envio de correspondência à
presidência da ANAC solicitando medida suspensiva do ato pela regulada Infraero, que se
posicionou por estar impedida de participar da votação pela referida deliberação.
6. Após revisão da deliberação do Conselho Consultivo e discussão preliminar sobre a
capacidade aeroportuária, foi decidido por unanimidade pela criação do Comitê Técnico de
Capacidade Aeroportuária, a ser coordenado pela ABETAR e relatado pela IATA, com
participação das seguintes entidades: ABAG, ANAC, DECEA, Infraero, JURCAIB, SINEAA,
SINEATA, SNEA, SNETA;
7. Por inexistência de interesse das entidades-membro da Câmara Técnica, foi deliberado
pelo encerramento do Comitê Técnico para discutir SAC presencial;
8. Foi proposta pela ABAG a criação de um comitê técnico para discutir a participação do
capital privado na infraestrutura aeroportuária. Deliberou-se que a ABAG apresente
proposta a ser submetida ao Conselho Consultivo na próxima reunião ordinária da Câmara.
9. Encerrou-se a reunião, agendando a próxima reunião ordinária para 02/mai às 14hs no
SNEA/RJ.

Nada mais havendo a tratar, encerrou esta 6ª reunião o Sr. Coordenador, registrando o Relator
nesta ata, os assuntos nela tratados e deliberados, que vai abaixo assinada pelos Srs.
Coordenador e Relator.
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