
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2012 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e trinta e três 

minutos, teve início a Reunião 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 

Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença dos Diretores Ricardo 

Bezerra e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do Procurador-Geral Substituto, 

Paulo César Wanke, justificadas as ausências dos Diretores Cláudio Passos Simão e Rubens 

Carlos Vieira.  Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início 

aos trabalhos, passando à aprovação da ata da Reunião Administrativa da Diretoria realizada no dia 

quatorze de fevereiro de dois mil e doze.  Considerando a ausência de dois Diretores, o Diretor-

Presidente propôs fosse aquela apreciada na próxima reunião, o que foi aprovado por unanimidade.  

Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Cláudio 

Passos Simão (ausente – leitura dos votos pelo Diretor-Presidente): 1) Processo nº 

60800.079079/2011-79; Interessado: Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA; 

Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de alteração da Resolução nº 115, de 6 de 

outubro de 2009; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão do texto proposto à audiência 

pública, tendo sido estabelecido o prazo de trinta dias para o recebimento de sugestões por escrito; 

2) Processo nº 60800.023541/2010-01; Interessado: Superintendência de Regulação Econômica e 

Acompanhamento de Mercado - SRE; Assunto: edição de resolução dispondo sobre a divulgação da 

distribuição de pontualidade e regularidade de voos do transporte aéreo público regular de 

passageiros, objeto da Audiência Pública nº 15/2011, encerrada em 14 de outubro de 2011; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista a importância de se fornecer ao adquirente do bilhete 

de passagem informações mais detalhadas sobre os serviços ofertados pelas distintas empresas de 

transporte aéreo regular, influindo no processo de escolha e contratação dos serviços; Relatoria do 

Diretor Ricardo Bezerra: 3) Processo nº 60800.148032/2011-62; Interessado: Top Line Táxi Aéreo 

Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não 

regular na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a 

empresa demonstrou estar em condições para a exploração do serviço sob os pontos de vista 

jurídico, econômico, operacional e previdenciário; 4) Processo nº 60800.251579/2011-44; 

Interessado: ACG Air Cargo Germany GmbH.; Assunto: autorização para empresa estrangeira 



funcionar no Brasil como empresa de transporte aéreo internacional regular de carga; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa demonstrou estar em condições para a 

exploração do serviço sob os pontos de vista jurídico, econômico, operacional e previdenciário; 5) 

Processo nº 60800.021592/2010-90; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; 

Assunto: alteração da Resolução nº 95, de 11 de maio de 2009, objeto da Audiência Pública nº 

20/2011, encerrada em 19 de novembro de 2011; Decisão: aprovado, por unanimidade, nos termos 

da proposta originalmente apresentada, considerando a ausência de contribuições no processo de 

audiência.  Na oportunidade, o Diretor Carlos Eduardo Pellegrino solicitou fossem a SAR e a 

Gerência-Geral de Análise e Pesquisa da Segurança Operacional - GGAP convocadas para, na 

reunião seguinte, procederem à apresentação acerca dos ajustes no sistema DCERTA decorrentes 

da alteração da mencionada Resolução.  Por fim, com base no comando inserto no art. 4º da 

Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, passou-se ao sorteio entre os Diretores, para 

relatoria, do processo nº 60800.121325/2011-01, referente à proposta de revogação da Instrução de 

Aviação Civil 3149, tendo sido sorteado o Diretor Ricardo Bezerra.  Nada mais havendo a tratar, o 

Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e cinco 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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