
 

 

DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DELIBERATIVA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas e um minuto, 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 pela Chefe da Assessoria Técnica, Lígia 

Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença do Diretor Cláudio Passos Simão e do 

Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, via videoconferência, dos 

Diretores Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e Rubens Carlos Vieira, ausente o 

Diretor Ricardo Bezerra. 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: instauração de audiência pública 

acerca das minutas de edital e de contrato de concessão de serviços públicos para ampliação, manutenção 

e exploração da infraestrutura aeroportuária dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas; Decisão: 

após a explanação, por parte do Procurador-Geral, dos principais pontos enfocados no contexto da 

análise da consistência jurídica dos documentos propostos e a apresentação, pela titular da 

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado – SRE, dos parâmetros 

considerados na elaboração respectiva, a proposta consubstanciada no Voto então apresentado pelo 

Relator, no sentido da submissão do teor dos referidos documentos e seus anexos à audiência pública, 

foi aprovada, por unanimidade, estabelecendo-se as 18 horas do dia 29 de outubro de 2011 como o 

prazo final para o recebimento de contribuições por escrito.  Da mesma forma, restou prevista a 

realização de sessão(ões) presencial(ais), em data(s) e local(ais) a serem oportunamente definidos, para 

discussão da matéria. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às 

dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos, após o que foi por mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, 

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