
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2011 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às quinze horas e quarenta e cinco 

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, Marcelo Pacheco dos Guaranys, secretariada pela Chefe da Assessoria Técnica Substituta, 

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

Ricardo Bezerra e Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a 

participação, via teleconferência, do Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino. 

Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, 

submetendo à apreciação dos presentes as Atas das Reuniões Deliberativas Ordinária e Extraordinária 

da Diretoria realizadas nos dias onze e treze de outubro de dois mil e onze, respectivamente, as quais 

foram aprovadas por unanimidade.  Em seguida, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 1) Processo nº 60800.025449/2010-

77; Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de edição de resolução dispondo sobre a 

instituição do Sistema Eletrônico de Registro de Voo; Decisão: aprovada, por unanimidade, a 

submissão do texto proposto a audiência pública, tendo sido estabelecido o prazo de vinte dias para o 

recebimento de sugestões por escrito; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 

60800.159908/2011-04; Interessado: Cargolux Itália S.P.A.; Assunto: autorização operacional para 

exploração de serviço de transporte aéreo internacional regular de carga; 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; 3) Processo nº 60800.100014/2011-

08; Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de edição da Emenda 01 ao Regulamento 

Brasileiro da Aviação Civil nº 45, intitulado “Marcas de Identificação, de Nacionalidade e de 

Matrícula”; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão do texto proposto a audiência pública, 

tendo sido estabelecido o prazo de trinta dias para o recebimento de sugestões por escrito.  Na 

sequência, o Diretor-Presidente submeteu à apreciação dos Diretores propostas de inclusão de matérias 

para deliberação extrapauta. Aceitas referidas propostas por unanimidade, restou deliberado: 4) 

Processo nº 60800.140370/2011-56; Assunto: proposta de decreto dispondo sobre as condições de 

delegação à iniciativa privada da exploração da infraestrutura aeroportuária por meio de concessão; 

Decisão: aprovada, por unanimidade, minuta de decreto a ser encaminhada, por intermédio do 

Ministério da Defesa, à Presidência da República, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 11.182, de 



27 de setembro de 2005, tendo em vista que o regime de concessão proposto atende as diretrizes 

estabelecidas pelo CONAC, em especial aquelas que afirmam a necessidade de tornar o sistema de 

aviação civil mais amplo, eficiente, moderno e concorrencial; 5) Processo nº 60800.172519/2011-66; 

Assunto: proposta de alteração de minuta de documento jurídico submetida ao procedimento da 

Audiência Pública nº 16/2011 e de exclusão de relatórios; Decisão: aprovada, por unanimidade, a 

alteração da minuta de contrato de concessão e seu Anexo 09 e a exclusão de parte dos relatórios 

trabalhistas, tendo em vista solicitação do Grupo de Trabalho de coordenação dos trabalhos 

preparatórios à concessão dos Aeroportos Internacionais Governador André Franco Montoro e 

Viracopos, no Estado de São Paulo, e Presidente Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal.  Nada mais 

havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezessete horas 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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