
 

 

 

DIRETORIA 

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DELIBERATIVA REALIZADA EM 9 DE MAIO 2014 
 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas e vinte e nove minutos, 

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, Ana Carolina Pires da 

Motta, e contou com a presença do Diretor Ricardo Bezerra e do Procurador-Geral, Cleso José da 

Fonseca Filho, e com a participação, via videoconferência, dos Diretores Cláudio Passos Simão e Carlos 

Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino.  Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-

Presidente deu início aos trabalhos, passando à deliberação do seguinte processo: Relatoria do Diretor 

Carlos Eduardo Pellegrino: 1) Processo nº 60800.188236/2011-36; Assunto: edição de resolução que 

disciplina os processos de alocação de slots em aeroportos coordenados e de registro de voos comerciais 

para o período do Regime Especial da Copa do Mundo FIFA 2014; Decisão: aprovadas, por unanimidade, 

I - a edição de resolução que disciplina os processos de alocação de slots em aeroportos coordenados e de 

registro de voos comerciais para o período do Regime Especial da Copa do Mundo FIFA 2014, tendo em 

vista a necessidade de adoção de procedimentos específicos durante o período de realização do evento e; II 

- a edição de resolução que altera a Resolução n° 25, de 28 de abril de 2008, tendo em vista a necessidade 

de complementar o regramento vigente quanto às hipóteses de prática de infração sobre a alocação de slots 

e as respectivas penalidades. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às 

dezoito horas e quarenta e quatro 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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