
 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2009 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às dezesseis horas e vinte e oito 

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

- ANAC, no Plenário da Sede em Brasília.  A Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente, Solange 

Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-Geral, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a 

presença dos Diretores Alexandre Gomes de Barros e 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 

dezoito de agosto de dois mil e nove.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes 

processos: Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 1) Processo nº 60800.078575/2008-18; 

Interessado: GPSB Assessoria e Consultoria em Projetos Logísticos Especiais Ltda. - “GPS-BR 

Project Services Brasil”; Assunto: autorização de funcionamento como agência de carga aérea; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou o cumprimento das 

exigências previstas na legislação pertinente, bem como a manifestação favorável da Superintendência 

de Infraestrutura Aeroportuária - SIE; 2) Processo nº 07-01/000939/1985; Interessado: Itatrans RL 

Logística Internacional S.A.; Assunto: autorização de funcionamento como agência de carga aérea; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou o cumprimento das 

exigências previstas na legislação pertinente, bem como a manifestação favorável da SIE; 3) Processo 

nº 60800.065562/2008-71; Interessado: Integra Soluções em Logística e Transportes Ltda.-EPP; 

Assunto: autorização de funcionamento como agência de carga aérea; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, considerando que a empresa demonstrou o cumprimento das exigências previstas na 

legislação pertinente, bem como a manifestação favorável da SIE; 4) Processo nº 60800.032374/2009-

47; Interessado: José Rubem Transportes e Equipamentos Ltda.; Assunto: autorização de 

funcionamento como agência de carga aérea; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que 

a empresa demonstrou o cumprimento das exigências previstas na legislação pertinente, bem como a 

manifestação favorável da SIE; 5) Processo nº 60800.048793/2009-09; Interessado: SIE; Assunto: 

proposta de alteração do Regimento Interno no tocante às competências da SIE; Retirado de pauta 

pelo Relator; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 6) Processo nº 60800.023932/2006-

31; Interessado: Superintendência de Serviços Aéreos - SSA; Assunto: alocação de slots no Aeroporto 

de Congonhas (SP) – Resolução nº 02, de 03 de julho de 2006; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

voto do Relator declarando: I - prejudicada a implementação da quinta fase do procedimento de 

distribuição de slots implantado no aeroporto de Congonhas, em face da perda do objeto a ser 

adjudicado determinada pela restrição da capacidade do aeroporto posteriormente ao estabelecimento 



do procedimento, e II - mantida a grade de ordem de escolha das concessionárias entrantes e atuantes 

para operação no referido aeródromo; 7) Processo nº 60800.047370/2009-63; Interessado: SSA; 

Assunto: alocação de slots no Aeroporto de Congonhas (SP) – Resolução nº 02, de 03 de julho de 2006 

– 2º procedimento; Decisão: aprovado, por unanimidade, voto do Relator no sentido: I - da 

homologação de tabela de slots não utilizados naquele aeroporto, observado que os originários da 

Pantanal Linhas Aéreas S.A. – em recuperação judicial, por força de decisão judicial, não estariam 

então disponíveis para alocação; II - do sobrestamento do processo administrativo de alocação dos 

slots não utilizados enquanto perdurarem os efeitos da referida decisão, e III - da convocação das 

empresas para atualização dos registros cadastrais existentes e de novas para manifestação de interesse 

de ingresso, conforme procedimento previsto no artigo 30 da citada Resolução nº 02/2006; 8) Processo 

nº 60800.052451/2009-85; Interessado: SSA; Assunto: proposta de alteração do Regimento Interno – 

reestruturação de áreas vinculadas à Diretoria de Serviços Aéreos; Retirado de pauta pelo Relator.  

Em seguida, a Diretora-Presidente submeteu aos demais Diretores proposta no sentido de a Secretaria-

Geral proceder à distribuição, por sorteio entre os membros da Diretoria, dos processos relativos aos 

pedidos de parcelamento de dívidas para com a ANAC inscritas em Dívida Ativa ou em execução 

judicial, decorrentes da aplicação de penalidades às empresas, com vistas à correspondente relatoria 

para a respectiva deliberação pelo Colegiado após a elaboração de parecer por parte da Procuradoria, 

nos termos da regulamentação em vigor.  A proposta foi aprovada por unanimidade, tendo sido na 

oportunidade: I - estabelecido, como mecânica de sorteio a ser adotada, que o último diretor sorteado 

será sempre excluído do sorteio subseqüente; II - determinado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 

que as matérias sejam trazidas à apreciação da Diretoria pelo Relator sorteado, e III - distribuídos, 

como resultado do sorteio realizado: a) Processo nº 618.249/08-6; Interessado: Mato Grosso do Sul 

Táxi Aéreo Ltda.; Relator: Diretor Alexandre Gomes de Barros; b) Processo nº 616.591/08-05; 

Interessado: Cruiser Linhas Aéreas Ltda.; Relatora: Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira.  Nada 

mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às dezessete horas e trinta e dois 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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