
 

 
 

DIRETORIA 
 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e cinqüenta e 

um 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 do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, 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 dezoito de fevereiro de dois mil 

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

seguintes processos: Diretor Cláudio Passos Simão: 1) Processos nºs 00058.098298/2012-66 e 

00058.061649/2013-64; Assunto: alteração da Resolução nº 25, de 25 de abril de 2008, da Resolução 

nº 63, de 26 de novembro de 2008, e da Instrução Normativa nº 8, de 6 de junho de 2008; Decisão: 

aprovadas, por unanimidade, tendo em vista o aperfeiçoamento dos procedimentos de fiscalização e 

julgamento de processos administrativos, contribuindo para o aumento da eficiência na aplicação e 

análise das infrações em face dos princípios da transparência, publicidade, eficiência e efetividade, 

norteadores da ação regulatória desta Agência; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 

00058.096656/2013-87; Interessado: Magis Aeroagrícola Ltda. - ME; Assunto: autorização 

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

00058.000122/2014-44; Interessado: Bringer Air Cargo Táxi Aéreo Ltda. - EPP; Assunto: renovação 

de 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; 4) Processo nº 00058.000614/2014-30; Interessado: Táxi Aéreo Ribeiro 

Ltda.; Assunto: renovação de 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; 5) Processo nº 00058.072958/2013-60; Interessado: Insel Air Aruba 

N.V.; Assunto: autorização para empresa estrangeira operar no Brasil como empresa de serviço de 

transporte aéreo internacional regular de passageiro e 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 e operacional.  A seguir, o Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco 

dos Guaranys, cientificou os demais Diretores da deliberação por ele adotada, ad referendum daquele 

Colegiado, que aprovou a dilação do prazo em 13 (treze) dias para apresentação da documentação de 

que trata a Seção I do Capítulo VI do Edital do Leilão nº 1/2013, que deu origem à Decisão nº 20, de 

27 de fevereiro de 2014. Com vistas à confirmação da mencionada deliberação pelo Colegiado, 

consoante mandamento inserto no § 2º do art. 6º do Regimento Interno da Agência, foi submetido e 

admitido, extrapauta, o processo nº 00058.085930/2013-92 e passou-se à apreciação da matéria, 

tendo sido a referida Decisão confirmada, por unanimidade.  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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