
 

 

  

 

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2012 - AVISO DE SESSÃO PRESENCIAL 

 

 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício 

das competências que lhe foram outorgadas pelos arts. 8º, inciso XLVI, e 11, inciso V, da Lei nº 

11.182, de 27 de setembro de 2005, tendo em vista o disposto no art. 32 da Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, e na Instrução Normativa nº 18, de 17 de fevereiro de 2009, e considerando o 

deliberado na Reunião Deliberativa da Diretoria realizada em 31 de julho de 2012,  

 

RESOLVE:  
 

1.  Estabelecer, nos termos do item 2 do Aviso de Audiência Pública nº 19/2012, publicado no 

Diário Oficial da União de 6 de agosto de 2012, Seção 3, página 3, referente à proposta de resolução 

dispondo sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de 

assistência especial no transporte aéreo, os seguintes locais, datas e horários para a realização das 

sessões presenciais ali referidas: 

 

a) em São Paulo (SP), no dia 30 de agosto de 2012, quinta-feira, a partir das 10 (dez) horas, no 

auditório do Hotel Ibis São Paulo Congonhas, localizado na Rua Baronesa de Bela Vista, 801 – Vila 

Congonhas; e 

 

b) em Brasília (DF), no dia 3 de setembro de 2012, segunda-feira, a partir das 10 (dez) horas, no 

auditório da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, localizado no Setor 

Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre A, 8º andar – Ed. Parque Cidade Corporate. 

 

2. As inscrições de interessados em manifestar-se verbalmente durante a sessões presenciais 

referidas no item 1 deverão ser efetuadas até as 18h do dia 28 de agosto de 2012, para a sessão de São 

Paulo, e até as 18h do dia 30 de agosto de 2012, para a sessão de Brasília, por meio do endereço 

eletrônico audiencia.facilitacao@anac.gov.br, sendo obrigatórias a respectiva identificação e a da 

empresa ou entidade representada, se for o caso. 

 

 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 

Diretor-Presidente 
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