
 

 
 

DIRETORIA 
 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2014 

 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e dezoito 

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 pelo Chefe da Assessoria Técnica 

Substituto, Vitor Mateus Silva Ramos, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos 

Simão e Ricardo Bezerra 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 quatorze de janeiro 

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

deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 

1) Processo nº 00058.085930/2013-92; Assunto: processo de desestatização dos Aeroportos 

Internacionais Antônio Carlos Jobim (Galeão), localizado na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do 

Rio de Janeiro, e Tancredo Neves (Confins), localizado nos municípios de Lagoa Santa e Confins, em 

Minas Gerais – homologação e adjudicação do processo licitatório do Leilão n° 01/2013; Decisão: 

aprovadas, por unanimidade, a homologação do Leilão nº 01/2013 e a adjudicação dos objetos do 

processo licitatório, conforme a seguir: I - Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) ao 

CONSÓRCIO AEROPORTOS DO FUTURO, composto pelas empresas ODEBRECHT 

TRANSPORT AEROPORTOS S/A e EXCELENTE B. V.; II - Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves (Confins) ao CONSÓRCIO AEROBRASIL, composto pelas empresas COMPANHIA DE 

PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, ZURICH AIRPORT INTERNATIONAL AG e MUNICH 

AIRPORT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GmbH. Na oportunidade, o Diretor-Presidente 

registrou o notável empenho e a dedicação empreendidos pela Comissão Especial de Licitação na 

condução dos trabalhos e pelo Grupo de Trabalho no apoio técnico ao processo 00058.019761/2013-01 

que tratou da elaboração dos documentos jurídicos – Edital, Contrato e respectivos Anexos, o que foi 

corroborado pelos demais Diretores, e solicitou seja consignado referido elogio nos assentamentos 

funcionais dos servidores que compõem a Comissão e o Grupo; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 

2) Processo nº 00058.047380/2012-22; Interessado: Aliança Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade 

aeroagrícola; 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; 

Relatoria do Diretor Carlos Eduardo Pellegrino: 3) Processo nº 00065.021362/2012-21; Assunto: 



edição de Emenda n° 02 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 120 - RBAC 120; Decisão: 

aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de trinta dias, 

para recebimento de contribuições por escrito.  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, de 

processos para relatoria, obtendo-se os seguintes resultados: 1) Processo nº 00066.001112/2014-27; 

Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: estabelecimento de duas 

condições especiais a serem incorporadas à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer 

EMB-550, aplicáveis à segurança contra atos de interferência ilícita em sistemas eletrônicos; Relator 

sorteado: Diretor Carlos Eduardo Pellegrino; 2) Processo nº 00058.098298/2012-66; Interessado: SAR; 

Assunto: proposta de alteração das Resoluções nºs 25, de 25 de abril de 2008, e 63, de 26 de novembro 

de 2008, e da Instrução Normativa nº 8, de 6 de junho de 2008; Relator sorteado: Diretor Cláudio 

Passos Simão.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezessete 

horas e quinze minutos, após o que foi por mim, Vitor Mateus Silva Ramos, lavrada a presente Ata, 

por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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