
 

 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas e trinta 

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 e Ricardo 

Bezerra e do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, ausente justificadamente o Diretor 

Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e afastado o Diretor Rubens Carlos Vieira, nos 

termos do Despacho da Presidenta da República publicado no Diário Oficial da União de 26 de 

novembro de 2012, Seção 2, página 2, com base na Exposição de Motivos nº 12, de 24 de novembro 

de 2012, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.  Verificado o quórum para 

instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à aprovação das atas das 

Reuniões Deliberativas da Diretoria realizadas nos dias vinte e nove e trinta de janeiro e cinco e 

dezenove de fevereiro de dois mil e treze.  Considerando a ausência do Diretor Carlos Eduardo 

Pellegrino, o Diretor-Presidente propôs fossem as três primeiras atas apreciadas na próxima reunião, 

tendo sido aprovada, por unanimidade, apenas aquela referente ao dia dezenove de fevereiro de dois 

mil e treze.  Na sequência, o Diretor-Presidente cientificou os demais Diretores da deliberação por ele 

adotada, ad referendum daquele Colegiado, que deu origem ao Aviso de Sessão Presencial - Audiência 

Pública nº 02/2013, consistente no estabelecimento de que a matéria da audiência pública de que trata 

o Aviso de Audiência Pública nº 02/2013, referente à proposta de resolução regulamentando o 

procedimento de alocação de horários de chegadas e partidas em aeroportos coordenados (slots) e 

dispondo sobre os aeroportos de interesse, seja igualmente objeto de sessão presencial e na alteração, 

para até as 18h do dia 4 de março de 2013, o término do prazo para o encaminhamento das 

contribuições relativas à mencionada proposta.  Com vistas à confirmação da mencionada deliberação 

pelo Colegiado, consoante mandamento inserto no § 2º do art. 6º do Regimento Interno da Agência, 

passou-se à apreciação da matéria, objeto do item 1 da pauta, tendo sido referido Aviso confirmado, 

por unanimidade.  Em seguida, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos, de relatoria do 

Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 00058.093908/2012-35; Interessados: TAM Linhas Aéreas 

S.A. e Pantanal Linhas Aéreas S.A.; Assunto: aprovação prévia de incorporação de empresa; Retirado 

de pauta em decorrência de pedido de vista formulado pelo Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos 



Guaranys; 3) Processos nºs 00066.006215/2012-11 e 60800.083466/2009-95; Interessado: 

Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: edição dos Regulamentos Brasileiros da 

Aviação Civil nºs 43 e 145; Retirado de pauta pelo Relator.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-

Presidente encerrou os trabalhos às dezessete horas e um minuto, 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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