
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2008 
 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às quinze horas e dez minutos, teve 

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

no plenário da sede da ANAC em Brasília. A Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente, 

Solange Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-Geral, Lígia Maria Rocha e Benevides, e 

contou com a presença dos Diretores Alexandre Gomes de Barros, Cláudio Passos Simão, 

Marcelo Pacheco dos Guaranys e Ronaldo Serôa da Motta e do Procurador-Geral em exercício, 

Rogério Emílio de Andrade. Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião 

de Diretoria realizada no dia sete de outubro de dois mil e oito. Na seqüência, procedeu-se à 

deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 1) Processo 

nº 60800.027025/2007-41; Interessado: LMML Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda.; 

Assunto: autorização de funcionamento de empresa de serviço auxiliar de transporte aéreo, 

preliminarmente analisada pela Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária - SIE; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa cumpriu os requisitos exigidos na IAC 

163-1001A, de 05 de maio de 2004; 2) Processo nº 60840.007442/2008-82; Interessado: SIE; 

Assunto: aprovação do Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR) do aeródromo de 

Limeira (SP); Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que as conclusões do parecer 

técnico elaborado apontam para curvas de ruído de dimensões em muito inferiores às previstas no 

Plano Básico, sem impacto significativo, portanto, na comunidade do entorno; 3) Processo nº 

60800.066443/2008-35; Interessado: SIE; Assunto: aprovação da 2ª Etapa do Plano de 

Investimentos do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos - PROFAA; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo em vista tratar-se de providência que visa dar continuidade ao referido 

Programa, a conformidade da matéria com as recomendações da Nota Técnica nº 365/SIE-

GGIT/2008 e a manifestação favorável da Procuradoria; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys: 4) Processo nº 60800.045623/2008-83; Interessado: Sol Linhas Aéreas Ltda.; Assunto: 

autorização de funcionamento jurídico para exploração de serviço de transporte aéreo público 

regular de passageiro, carga e mala postal; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a 

 



conformidade dos documentos apresentados com a legislação aeronáutica, bem como a regularidade 

jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais que regulam a 

matéria, e a manifestação favorável da Superintendência de Serviços Aéreos - SSA; 5) Processo nº 

07-01/18589/97; Interessado: Embraero Aerofotogrametria Ltda.; Assunto: autorização para 

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

por unanimidade, tendo em vista a conformidade dos documentos apresentados com a legislação 

aeronáutica, bem como a regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido nas 

normas legais e infralegais que regulam a matéria, e a manifestação favorável da SSA; 6) Processo 

nº 07-01/8919/02; Interessado: Avalon Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da autorização 

operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público de passageiro e carga na 

modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a conformidade dos 

documentos apresentados com a legislação aeronáutica, bem como a regularidade jurídico-fiscal da 

empresa, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais que regulam a matéria, e a 

manifestação favorável da SSA; 7) Processo nº 07-01/95197/02; Interessado: Air Minas Linhas 

Aéreas Ltda.; Assunto: alteração de ato constitutivo – fechamento e abertura de filiais; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista a conformidade do instrumento apresentado com a 

legislação, bem como a regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido nas normas 

legais e infralegais que regulam a matéria, e a manifestação favorável da SSA; 8) Processo nº 

60800.059523/2008-34; Interessados: TAM Linhas Aéreas S.A. e Air Canada; Assunto: acordo de 

código compartilhado; Decisão: aprovado, por unanimidade, atendidos os requisitos que regulam a 

matéria, e diante da manifestação favorável das equipes técnicas da SSA e da Superintendência de 

Relações Internacionais - SRI; 9) Processo nº 60800.028931/2007-63; Interessados: TAM Linhas 

Aéreas S.A. e TAP Transportes Aéreos Portugueses S.A.; Assunto: 2º adendo ao acordo de código 

compartilhado; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a manifestação favorável das 

equipes técnicas da SSA e da SRI; Relatoria do Diretor Ronaldo Serôa da Motta: 10) Processo nº 

60800.067832/2008-88; Interessado: Superintendência de Estudos, Pesquisas e Capacitação - SEP; 

Assunto: proposta de extensão do prazo de vigência do Projeto BRA/01/801 – Cooperação Técnica 

com a Organização de Aviação Civil Internacional - OACI até 31 de dezembro de 2009; Retirado 

de pauta pelo Relator, ficando acertado o envio de ofício ao Ministério das Relações Exteriores, 

com vistas a sua ciência e manifestação quanto à extensão de prazo proposta, acompanhado do 

correspondente documento (“Revisão G”) contemplando tal prorrogação, o que contou com a 

manifestação favorável da Procuradoria. Na seqüência, foi admitido e submetido à apreciação da 

Diretoria, extrapauta, o seguinte processo: Relatoria da Diretora-Presidente: 11) Processo nº 

60800.062572/2008-54; Interessado: Superintendência de Administração e Finanças - SAF; 



Assunto: implantação do Sistema Eletrônico de Registro de Freqüência no âmbito da ANAC; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a necessidade de se proceder à modernização 

do registro e do controle de freqüência da força de trabalho da Agência. Nada mais havendo a tratar, 

foram encerrados os trabalhos às dezesseis horas e quarenta e cinco 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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