
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2012 

 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às dezessete horas e cinquenta e cinco 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, 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 

seis de junho de dois mil e doze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, invertendo a ordem da 

pauta, a Diretoria procedeu à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) 

Processo nº 00058.026818/2012-39; Interessado: JRR Aviação Agrícola Ltda.; 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 00058.000952/2012-18; Interessado: 

Aeroagrícola Boa Safra Ltda.; 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; 4) Processo nº 00058.036581/2012-02; Interessado: Aliança Táxi Aéreo 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; 5) Processo nº 

00058.026396/2012-00; Interessado: Apolo Táxi Aéreo 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 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; Retirado de pauta pelo 

Relator; 7) Processo nº 00058.010106/2012-06; Interessado: Helisul Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da 

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

aéreo e de serviços aéreos especializados nas atividades aerodemonstração, aeropublicidade, aerorreportagem, 

aeroinspeção, aerofotografia, aerocinematografia, aerolevantamento e combate a incêndio; 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; 8) Processo nº 00058.030099/2012-51; Interessado: 

Sol Del Paraguay Líneas Aéreas; Assunto: autorização para empresa estrangeira funcionar 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; 9) Processo nº 00058.033606/2012-16; Interessado: SATA 

Internacional - Serviços e Transportes Aéreos S.A.; Assunto: autorização para empresa estrangeira funcionar no 

Brasil como empresa de serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro, carga e mala postal; 

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; 10) Processo nº 

60800.096097/2011-15; Assunto: homologação do 3º procedimento administrativo de alocação de slots 

disponíveis no Aeroporto de Congonhas (SP); Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Cláudio 

Passos Simão: 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; Retirado de pauta em decorrência de pedido de vista formulado pelo Diretor Ricardo Bezerra.  

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, de processos para relatoria, obtendo-se o seguinte resultado: 1) 

Processo nº 00058.033620/2012-10; Interessado: Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA; 

Assunto: revogação da Instrução de Aviação Civil 2507 (funcionamento das subcomissões para facilitação do 

transporte aéreo internacional – S/COMFAL): Relator sorteado: Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos 

Guaranys; 2) Processo nº 60800.239699/2011-73; Interessado: SIA; Assunto: revogação da Instrução de 

Aviação Civil 4104 (atenuação da poluição sonora por meio de vegetação florestal); Relator sorteado: Diretor 

Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino; 3) Processo nº 60800.016749/2010-65; Interessado: NTA - 

Taxi Aéreo Ltda.; Assunto: Recurso Administrativo; Relator sorteado: Diretor Ricardo Bezerra.  Nada mais 

havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezenove horas e quarenta 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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