
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quarenta e sete 

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, 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, Cleso José da Fonseca Filho, e com a 

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

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

passando à aprovação da ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia seis de novembro 

de dois mil e doze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação 

dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processos nºs 00058.048071/2012-

70, 00058.048075/2012-58 e 00058.048078/2012-91; Assunto: alteração unilateral dos Contratos de 

Concessão referentes aos Aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília; Decisão: aprovados, por 

unanimidade, tendo em vista a necessidade de correção de assimetria regulatória entre os mencionados 

Aeroportos e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); 2) Processo nº 

60800.248338/2011-18; Interessado: Rio Linhas Aéreas S.A.; Assunto: anuência prévia para 

transferência de ações; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista estar a operação de 

acordo com a legislação aeronáutica e com as leis e normas infralegais que regulam a matéria; 3) 

Processo nº 00058.048990/2012-43; Assunto: edição de resolução estabelecendo regras sobre a 

disponibilização de Informações Antecipadas sobre Passageiros (API) e Registro de Identificação de 

Passageiros (PNR), objeto da Audiência Pública nº 22/2012, encerrada em 13 de setembro de 2012; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo sido consideradas as contribuições recebidas por ocasião 

da referida Audiência Pública.  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 entre os Diretores, para relatoria, do 

processo nº 00065.095470/2012-31, referente à edição de resolução dispondo sobre a renovação de 

Certificado de Habilitação Técnica (CHT) de pilotos brasileiros atuando em empresas internacionais 

no exterior, tendo sido sorteado o Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys.  Nada mais 

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