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ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2010 

 

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dez, às dezesseis horas e doze minutos, teve 

início a Reunião Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 

na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência no prédio da ANAC no Rio de Janeiro.  A Reunião foi 

presidida pela Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-Geral, Lígia 

Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença do Diretor Cláudio Passos Simão e do 

Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, via videoconferência, do Diretor 

Marcelo Pacheco dos Guaranys, justificada a ausência do Diretor Alexandre Gomes de Barros.  

Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia 

doze de janeiro de dois mil e dez.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 1) Processo nº 60800.074063/2009-55; Interessado: 

Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: instauração de audiência pública sobre 

proposta de edição do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 45, intitulado “Marcas de 

Identificação, de Nacionalidade e de Matrícula”; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo sido 

estabelecido, conforme proposta do Relator, o período de trinta dias para o recebimento de sugestões 

por escrito; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 2) Processo nº 60800.057674/2008-

58; Interessado: Aviação Agrícola Antônio e Carmélia Ltda.; Assunto: autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, considerando que a empresa demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob 

os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 3) Processo nº 60800.037661/2007-81; 

Interessado: Pluna Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

considerando que a empresa demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob os pontos de 

vista jurídico, econômico e operacional; 4) Processo nº 07-01/11756/04; Interessado: Tom Aviação 

Agrícola Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na 

modalidade aeroagrícola; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa 

demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e 

operacional; 5) Processo nº 07-01/93832/01; Interessado: Puma Air Linhas Aéreas Ltda.; Assunto: 

alteração do contrato social, com cessão e transferência de quotas, eleição de administrador e inclusão 

de dispositivos relacionados com a organização interna da sociedade; Decisão: aprovado, por 



unanimidade, considerando estar o instrumento de acordo com a legislação aeronáutica, bem como 

demonstrada a regularidade jurídico-fiscal da concessionária, conforme estabelecido nas leis e normas 

infralegais que regulam a matéria; 6) Processo nº 60800.031122/2009-09; Interessado: 

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE; Assunto: 

instauração de audiência pública sobre proposta de resolução dispondo sobre o registro e o 

monitoramento das tarifas aplicáveis aos serviços de transporte aéreo público regular de passageiros; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo sido estabelecido, conforme proposta do Relator, o 

período de trinta dias para o recebimento de sugestões por escrito; 7) Processo nº 60800.065524/2009-

07; Interessado: SRE; Assunto: proposta de alteração do Regimento Interno – delegação de 

competências próprias da Diretoria para a SRE, conforme orientação do próprio Colegiado, como parte 

do processo global de revisão do mencionado documento; Decisão: aprovado, por unanimidade, com 

base na manifestação da Procuradoria, considerando a pertinência e oportunidade de se proceder à 

desconcentração das atribuições da Diretoria.  Por fim, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, a 

indicação de Miguel Bastos Romão para exercer o cargo comissionado de Gerente Técnico de 

Processos e Planejamento de Capacitação na Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA, 

código CGE IV.  Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às dezesseis horas e 

cinquenta e oito 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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