
 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 2011 

 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às doze horas e um minuto, 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 Interino, 

Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, secretariada pela Chefe da Assessoria 

Técnica, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença dos Diretores Ricardo 

Bezerra, Cláudio Passos Simão e da Procuradora-Geral Substituta, Isabella Silva Oliveira 

Cavalcanti, justificada a ausência do Diretor Rubens Carlos Vieira.  Verificado o quórum para 

instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, submetendo à apreciação dos 

presentes a Ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia trinta e um de maio de dois 

mil e onze, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, procedeu-se à deliberação dos 

seguintes processos: Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 60800.072251/2011-63; 

Interessado: Cathay Pacific Airways Limited; Assunto: autorização para funcionamento como 

empresa “off-line” no Brasil; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa 

demonstrou estar em condições de funcionamento no País, tendo cumprido todas as etapas do 

processo de autorização de empresa estrangeira previstas na legislação.  A seguir, o Diretor Ricardo 

Bezerra submeteu à apreciação dos Diretores proposta de inclusão de matéria para deliberação 

extrapauta. Aceita referida proposta por unanimidade, restou deliberado: 2) Processo nº 

60800.102076/2011-46; Interessado Rico Linhas Aéreas S/A.; Assunto: cassação da concessão 

outorgada para exploração de serviço de transporte aéreo público de passageiro e carga; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista determinação nesse sentido objeto da sentença 

prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas nos autos da 

ação civil pública nº 2005.32.00.007474-2.  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 de processos entre os 

Diretores, para relatoria, obtendo-se o seguinte resultado: 1) Processo nº 60800.023541/2010-01; 

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

Assunto: revisão da IAC 1502 (Índice de Regularidade, Pontualidade e Eficiência Operacional); 

Relator sorteado: Diretor Cláudio Passos Simão; 2) Processo nº 60800.030359/2010-06; 

Interessado: SRE; Assunto: Revisão e atualização dos procedimentos de coleta das informações 

estatísticas dos serviços aéreos públicos de que trata as IAC 1503, 1505 E 1506; Relator sorteado: 

Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-



Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e dez minutos, após o que foi por mim, Lígia Maria 

Rocha e Benevides, 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 

 

 

 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 

Diretor de Aeronavegabilidade 


