
 

 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2012 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às quinze 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, Rubens Carlos Vieira e 

Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca 

Filho, e com a participação, via videoconferência, do Diretor Ricardo Bezerra.  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 três de agosto de dois mil e doze, a qual 

foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria do Diretor-Presidente: 1) Processo nº 60800.096097/2011-15; Interessado: NHT Linhas 

Aéreas Ltda.; Assunto: recurso contra decisão da Comissão Especial incumbida de conduzir os 

procedimentos necessários à realização do 3º Procedimento de Alocação de Slots do Aeroporto de 

Congonhas no sentido da inabilitação da empresa no referido Procedimento; Decisão: indeferido, por 

unanimidade, o recurso interposto, mantendo-se a decisão da mencionada Comissão Especial, 

considerando que a empresa não atingiu os índices de regularidade e pontualidade exigidos pelo art. 12 

do Regulamento anexo à Resolução nº 2, de 3 de julho de 2006, não tendo, portanto, apresentado 

capacidade técnica suficiente para a sua qualificação no certame; Relatoria do Diretor Cláudio Passos 

Simão: 2) Processo nº 00066.028367/2012-75; Assunto: estabelecimento de condição especial a ser 

incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-145; Decisão: aprovada, 

por unanimidade, a submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de dez dias, para 

recebimento de contribuições por escrito; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 3) Processo nº 

00058.009147/2012-41; Interessado: PMR Táxi Aéreo e Manutenção Aeronáutica S.A.; Assunto: 

autorização operacional para exploração de serviços aéreos públicos especializados nas atividades 

aeropublicidade, aerorreportagem, aeroinspeção, aerofotografia e aerocinematografia; 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 

00058.055498/2012-24; Interessado: Santo Ângelo Aeroagrícola 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; 5) Processo nº 

00058.031435/2012-82; Interessado: FS Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: renovação da 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; 6) Processo nº 

00058.047040/2012-00; Interessado: Sana Agro Aérea Ltda.; Assunto: renovação da 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; 7) Processo nº 

00065.068534/2012-21; Assunto: derrogação das disposições da Portaria nº 26/GC5, de 9 de janeiro de 

2003;  Decisão: aprovada, por unanimidade, a declaração da perda de objeto do processo diante da 

revogação, por meio da Portaria nº 128/GC3, de 4 de março de 2011, do Comando da Aeronáutica, da 

Portaria nº 26/GC5, de 2003.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos 

às dezesseis horas e dez 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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