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Pauta da Reunião de Diretoria da ANAC 

06 de janeiro de 2009 

Rio de Janeiro/RJ 

  

 

 

I) Aprovação da ata da reunião realizada em 17.12.2008. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira 

 

Decisões ad referendum: 

 

1) Processo: 07-12/0531/91. 

Assunto: Adey Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização para exploração de serviço de 

transporte aéreo público de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

2) Processo: 07-01/94016/98. 

Assunto: Agro Aérea Dois Irmãos Ltda. – autorização para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

3) Processo: 07-13/1999/87. 

Assunto: Equip Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização para exploração de serviço de 

transporte aéreo público de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

4) Processo: 07-13/1527/86. 

Assunto: Helirio Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização para exploração de serviço de 

transporte aéreo público de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo e de serviços aéreos 

especializados nas modalidades aeroreportagem, aerofotografia e aerocinematografia.  

 

5) Processo: 07-01/90146/98. 

Assunto: Moreto Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização para exploração de serviço de 

transporte aéreo público de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo e de serviços aéreos 

especializados nas modalidades aeroreportagem, aerofotografia, aerocinematografia, 

aeroinspeção e combate a incêndio. 

 

6) Processo: 07-01/12054/72. 

Assunto: Uirapuru Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização para exploração de serviço de 

transporte aéreo público de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

7) Processo: 60800.085787/2008-43. 

Assunto: Transferência de recursos financeiros da Superintendência de Estudos, Pesquisa e 

Capacitação - SEP para a execução do programa de trabalho do Projeto BRA/01/801. 
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8) Processo: 60800.062592/2008-25. 

Assunto: Adiamento da Audiência Pública convocada para 30 de dezembro de 2008 – 

revogação da Portaria 187/DGAC, de 08 de março de 2005. 

 

Demais processos: 

 

9) Processo: 60800.037076/2007-81. 

Assunto: Ratificação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

auxiliares de copeiragem para a ANAC em Brasília. 

 

10) Processo: 60800.025057/2008-93. 

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel 

pessoal para a ANAC em todo território nacional. 

 

11) Processo: 60800.075994/2008-90. 

Assunto: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT da ANAC. 

 

12) Processo: 60800.077295/2008-84. 

Assunto: Proposta de alteração da estrutura regimental e dos cargos comissionados da 

ANAC. 

 

 Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão 

 

13) Processo: 60800.073041/2008-97. 

Assunto: Embraer – pedido de concessão de nível de segurança equivalente de cumprimento 

com o requisito RBHA 25.812 (b) (1) para projeto de tipo do avião Embraer modelo ERJ 190-

100. 

 

14) Processo: 60800.052225/2008-13. 

Assunto: Revogação da Decisão nº 382, de 24 de setembro de 2008, que deferiu pedido de 

concessão de nível de segurança equivalente de cumprimento com o requisito RBHA 23.1353 

(h) para o projeto de tipo do avião Embraer modelo EMB-500. 

 

 Relatoria do Diretor Ronaldo Serôa da Motta 

 

15) Processo: 60800.082870/2008-61. 

Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A. – alocação de freqüências mistas sub-regionais para a 

Argentina com base no Acordo de Fortaleza. 

 

16) Processo: 60800.086269/2008-47. 

Assunto: Proposta orçamentária referente às despesas do Assessor de Transporte Aéreo da 

Delegação do Brasil na Organização de Aviação Civil Internacional - OACI para o exercício 

de 2009. 

 

17) Processo: 60800.054160/2007-60. 

Assunto: ABSA Cargo Airline – expedição, em favor de empresas norte-americanas, de 

Declaração de Confirmação de Reciprocidade para a operação das mesmas, na modalidade 

wet lease, para congêneres de terceiros países a partir do território brasileiro, em contrapartida 

a operações de mesma natureza realizadas pela interessada a partir do território norte-

americano. 

 

 

III) Assuntos Diversos 


