
 

 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2012 

 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas e quarenta 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, Ana Carolina Pires 

da Motta, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão, Ricardo Bezerra e 

Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, via 

videoconferência, do Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino.  Verificado o 

quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à 

aprovação da ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia vinte e quatro de julho de dois 

mil e doze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos 

seguintes processos: Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão - apresentação de Voto-Vista do 

Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 60800.174362/2011-11; Assunto: instauração de audiência 

pública sobre proposta de edição de resolução dispondo sobre acessibilidade de passageiros com 

necessidade de assistência especial ao transporte aéreo; Decisão: nos termos do Voto-Vista, aprovada: 

I - por maioria – vencidos o Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys, e o Diretor Cláudio 

Passos Simão –, a inclusão de cobrança de preço específico na referida proposta; II - por maioria – 

vencido o Diretor Cláudio Passos Simão –, a alteração da responsabilidade pela disponibilização e 

operação dos equipamentos adequados para o embarque e desembarque do passageiro com 

necessidade de assistência especial (PNAE) que dependa de assistência do tipo STCR, WCHS ou 

WCHC, que passará a ser do operador aeroportuário; e III - por unanimidade, a submissão da proposta 

à audiência pública, pelo prazo de trinta dias, para recebimento de contribuições por escrito, e a 

realização de sessões presenciais em Brasília (DF) e em São Paulo (SP) em datas objeto de oportuna 

divulgação; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 00058.036539/2012-83; Interessado: 

Fototerra Atividades de Aerolevantamento Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo público especializado na atividade aerolevantamento; 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 e operacional; 3) Processo nº 00058.031532/2012-

75; Interessado: Serviços Aéreos Industriais Especializados SAI Ltda.; Assunto: autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aerolevantamento; 

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 e operacional; 4) Processo nº 

00058.020748/2012-13; Interessado: Colt Táxi Aéreo S.A.; Assunto: renovação da autorização 

operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi 

aéreo; Retirado de pauta pelo Relator; 5) Processo nº 00058.034938/2012-18; Interessado: Rima - 

Rio Madeira Aerotáxi Ltda.; Assunto: renovação da 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 e operacional; 6) Processo nº 60800.232501/2011-

21; Assunto: alteração da Resolução nº 151, de 7 de maio de 2010, que institui o Sistema Decolagem 

Certa (DCERTA); Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira: 7) 

Processo nº 60800.075733/2009-51; Assunto: instauração de nova audiência pública sobre proposta de 

edição de resolução dispondo sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro; Decisão: aprovada, por 

unanimidade, a submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de trinta dias, para recebimento 

de contribuições por escrito.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às 

dezoito horas e cinquenta e dois minutos, 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 de Aeronavegabilidade 

 

 

RICARDO BEZERRA 

Diretor de Regulação Econômica 

 

 

RUBENS CARLOS VIEIRA 

Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 

 
 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 
Diretor de Operações de Aeronaves 

 

 

 


