
 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2009 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às quatorze horas e quarenta e seis 

minutos, teve início a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação 

Civil - ANAC, na Sala de Reuniões número três do 23º andar do prédio da ANAC no Rio de 

Janeiro.  A Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente Solange Paiva Vieira, secretariada pela 

Secretária-Geral, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença do Diretor Alexandre 

Gomes de Barros e com a participação, via videoconferência, do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, justificada a ausência do Diretor 

Cláudio Passos Simão.  Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de 

Diretoria realizada no dia onze de agosto de dois mil e nove.  Na sequência, procedeu-se à 

deliberação dos seguintes processos: Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 1) 

Processo nº 60800.069821/2008-31; Interessado: ANAC; Assunto: estabelecimento de critérios e 

procedimentos para alocação de áreas aeroportuárias – proposta de submissão da matéria a nova 

audiência pública; Decisão: Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão do texto proposto a novo 

processo de audiência pública pelo período de vinte dias, considerando a extensão das alterações 

procedidas na proposta anterior diante da grande quantidade de contribuições recebidas e dos novos 

estudos realizados; 2) Processo nº 60800.050884/2009-04; Interessado: Superintendência de 

Segurança Operacional - SSO; Assunto: Programa Selo de Avaliação Dimensional - Selo ANAC, 

que institui, com base no Código de Defesa do Consumidor, a classificação das aeronaves das 

empresas de transporte aéreo regular segundo a distância existente entre cada fileira de assentos; 

Decisão: aprovada, por unanimidade, conforme proposta da Relatora, a submissão do texto 

respectivo a audiência pública, tendo sido estabelecido o período de trinta dias para o recebimento de 

sugestões por escrito; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 3) Processo nº 07-

15/3628/99; Interessado: Aviação Agrícola Santa Terezinha Ltda.; Assunto: renovação da 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando a regularidade da empresa sob os aspectos 

operacional e jurídico, econômico e fiscal; 4) Processo nº 07-01/095657/02; Interessado: Oceanair 

Linhas Aéreas Ltda.; Assunto: alteração contratual; Retirado de pauta pelo Relator; 5) Processo nº 

07-01/08543/02; Interessado: Webjet Linhas Aéreas Ltda.; Assunto: aprovação da A.G.E. de 23 de 

abril de 2009; Retirado de pauta pelo Relator.  A seguir, foi admitido e submetido à apreciação da 



Diretoria, extrapauta, o seguinte processo, de relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 

6) Processo nº 07-01/1498/76; Interessado: Nordeste Linhas Aéreas S.A. - em recuperação judicial; 

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

público não-regular de passageiro, carga e mala postal; Decisão: aprovada, por unanimidade, 

proposta do Relator no sentido da renovação pleiteada pelo prazo de um ano, considerando que a 

empresa demonstrou sua regularidade sob o aspecto operacional e capacidade econômico-financeira 

suficiente,  suprida a demonstração de sua regularidade fiscal e previdenciária por decisão judicial. 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às quinze horas e vinte e oito minutos, 

após o que foi por mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, lavrada a presente Ata, por todos os 

Diretores presentes lida e assinada. 
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