Gabinete do Senador RODRIGO PACHECO

, DE 2020

Da
COMISSÃO
DE
SERVIÇOS
DE
INFRAESTRUTURA, sobre o Mensagem (SF) nº 69, de
2020, da Presidência da República, que submete à
apreciação do Senado Federal, em conformidade com o
art. 52, inciso III, alínea "f", da Constituição,
combinado com o art. 12 da Lei no 11.182, de 27 de
setembro de 2005, o nome do Senhor JULIANO
ALCÂNTARA NOMAN, para exercer o cargo de
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC, na vaga decorrente do término do
mandato de José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz.

Relator: Senador RODRIGO PACHECO

O Senhor Presidente da República, por meio da Mensagem nº 69, de
2020, submete ao exame do Senado Federal a indicação do Senhor JULIANO
ALCÂNTARA NOMAN para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme o disposto no art. 52, inciso III,
alínea f, da Constituição Federal e no art. 12 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro
de 2005.
Nos termos do art. 104 do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), compete a esta Comissão opinar sobre a escolha de diretores da ANAC.
De acordo com o art. 383 do RISF, a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI)
deve arguir o indicado e apreciar o relatório com base nas informações prestadas
sobre o candidato.
De acordo com o art. 12 da Lei nº 11.182, de 2005, os diretores da
ANAC deverão ser brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e
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elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão
nomeados pelo Presidente da República, após serem aprovados pelo Senado
Federal. O art. 13 da mesma lei estabelece que os diretores da ANAC terão
mandato de cinco anos.
O curriculum vitae anexo à Mensagem Presidencial relata a
formação acadêmica e a experiência profissional do Sr. JULIANO
ALCÂNTARA NOMAN, que passo a resumir.
O indicado é cidadão brasileiro, bacharel em Ciências Econômicas,
graduado pela Universidade de Brasília (UnB). Além do curso de graduação já
mencionado, sua formação registra: o Curso de Extensão em Gestão de
Infraestrutura Aeroportuária pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); o
curso de curta duração em Economia da Regulação e Defesa da Concorrência,
pela Universidade Argentina da Empresa; e MBA em Finanças não concluído pelo
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). Atualmente cursa mestrado
avançado em Gerenciamento de Navegação Aérea pela Escola de Aviação Civil
da França (École nationale de Aviation Civile – ENAC).
Quanto à atuação profissional, o indicado é servidor efetivo da
ANAC, na carreira de Especialista em Regulação de Aviação Civil, desde 2008.
Todavia, iniciou seu trabalho na Agência em 2006, quando foi Gerente de
Acompanhamento de Mercado, tendo sido responsável pelo acompanhamento da
situação econômica das empresas e pela implantação do núcleo de regulação
econômica da ANAC.
Em 2008, o indicado assumiu a Superintendência de Regulação
Econômica, responsável pela outorga, fiscalização, operação e regulação das
empresas de transporte aéreo. Entre 2009 e 2011, foi membro titular do painel de
Regulação de Transporte Aéreo da Organização Internacional de Aviação Civil
(ICAO).
Em 2011, foi requisitado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) da
Presidência da República, onde foi nomeado para o cargo de Secretário de
Aeroportos. Na SAC, participou: da elaboração do Plano de Investimentos em
Logística (PIL) para a área de aeroportos; da criação da Comissão Nacional de
Autoridades Aeroportuárias (Conaero); do planejamento do setor aeroportuário
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para os eventos Rio+20, Jornada Mundial da Juventude e Copa do Mundo de
Futebol da FIFA; da pesquisa de qualidade dos serviços aeroportuários; do
programa de Informações Antecipadas sobre Passageiros (API) e do Registro de
Identificação de Passageiros (PNR); e das concessões dos aeroportos.
Em 2013, foi nomeado Secretário de Navegação Aérea Civil da SAC.
No exercício desse cargo, participou: da definição dos pacotes de investimento
em infraestrutura aeronáutica para os aeroportos regionais; da coordenação do
grupo de trabalho para a revisão da Lei do Aeronauta; dos estudos de criação dos
Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia; e da criação do programa Bolsa
Piloto. Além disso, foi o responsável pela política de capacitação de cerca de
1.340 profissionais do setor, entre gestores de aeródromos, bombeiros, fiscais de
pátio e gerentes de operação e manutenção.
Em 2016, assumiu o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Aviação Civil, e é atualmente o Diretor-Presidente Substituto.
Cumpre, por fim, relatar que o candidato apresentou os documentos
exigidos pelo art. 383, inciso I, alíneas a, b e c do Regimento Interno, juntamente
com as declarações de que trata o § 3º do caput do mesmo artigo.
São esses os elementos disponíveis para que esta Comissão de
Serviços de Infraestrutura delibere sobre a indicação do Senhor JULIANO
ALCÂNTARA NOMAN para ser conduzido ao cargo de Diretor da Agência
Nacional de Aviação Civil.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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