
 

 
 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA 

26 e 28 DE JANEIRO DE 2016 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e quarenta e 

cinco minutos, teve início a 3ª Reunião Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, realizada 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 Fenelon Junior e do representante da Procuradoria, Dicson Amorim 

Oliveira, ausente justificadamente o Diretor José Ricardo Botelho. Verificado o quórum para 

instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à aprovação das atas da 

1ª e da 2ª Reunião Deliberativa da Diretoria, realizadas, respectivamente, nos dias doze e dezenove de 

janeiro de dois mil e dezesseis, tendo sido aprovada somente a ata da 2ª Reunião Deliberativa. 

Considerando a ausência do Diretor José Ricardo Botelho, o Diretor-Presidente propôs que a ata da 1ª 

Reunião fosse apreciada na próxima reunião, o que foi aprovado por unanimidade.  Na sequência, o 

Diretor-Presidente sugeriu a inversão da ordem dos trabalhos, com vistas à deliberação dos itens 2 e 3 

da pauta. A seguir, considerando a similaridade das matérias, o Diretor Ricardo Fenelon Junior 

solicitou que fossem apreciados em bloco os seguintes processos de sua relatoria: 2) Processo: 

00058.110193/2015-35; Interessado: Banana Air Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da 

autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular na 

modalidade táxi aéreo; 3) Processo: 00058.079417/2015-24; Interessado: Sideral Linhas Aéreas 

Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de carga; Decisão: aprovados, por unanimidade, tendo em vista que as 

empresas demonstraram estar em condições para a exploração dos serviços sob os pontos de vista 

jurídico, econômico e operacional.  Às dezesseis horas e cinquenta minutos, a Reunião foi 

suspensa, tendo sido retomada aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezesseis, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, no Plenário da sede da ANAC em 

Brasília. Verificado novamente o quórum para instalação e continuação da Reunião, 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 Cláudio 

Passos Simão e Ricardo Fenelon Junior e do representante da Procuradoria, Dicson Amorim 

Oliveira, ausente justificadamente o Diretor José Ricardo Botelho.  Dando continuidade aos 

trabalhos, procedeu-se à deliberação do seguinte processo: Relatoria do Diretor Cláudio Passos 



Simão: 1) Processo: 00058.103986/2015-06; Assunto: edição de resolução que visa estabelecer a 

metodologia de cálculo do fator X a ser aplicado nos reajustes tarifários anuais para o quinquênio 

2016-2020, aplicáveis aos aeroportos públicos que não estejam sob condições tarifárias específicas 

definidas em ato de autorização ou contrato de concessão, objeto da Audiência Pública nº 20/2015, 

encerrada em 8 de janeiro de 2016; Decisão: aprovado, por unanimidade, consideradas as 

contribuições recebidas e a manifestação favorável da Procuradoria. Na oportunidade, a Diretoria 

determinou que sejam promovidas: I - a revisão da Resolução nº 350, de 19 de dezembro de 2014; e II 

- a retomada de discussões técnicas, no sentido de avaliar o melhor modelo de regulação tarifária para 

os aeroportos que não estejam sob condições tarifárias específicas definidas em ato de autorização ou 

contrato de concessão.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às 

dezessete horas, após o que foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a presente Ata, por 

todos os Diretores presentes lida e assinada. 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 

Diretor-Presidente 

 

 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 

Diretor 

 

 

RICARDO FENELON DAS NEVES JUNIOR 

Diretor 

 


