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DIRETORIA 
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às dez horas e trinta e cinco minutos, 

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

ANAC, na Sala de Reuniões número seiscentos e quinze, no sexto andar da sede da ANAC no Rio 

de Janeiro. A Reunião foi presidida, via teleconferência, 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 Seroa da Motta e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão.  

Inicialmente, foi lida a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia vinte e sete de janeiro de dois 

mil e nove, oportunidade em que foi recomendado fosse a mesma objeto de retificação para dela 

constar, nos registros relativos ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da ANAC, 

menção à recomendação no sentido de ser alertado o Sr. Auditor-Chefe para a necessidade de 

proceder ao ajuste da programação ali contida ao atual organograma da ANAC, considerando a 

recente edição de novo Regimento Interno modificando parte da estrutura organizacional da 

Agência. A seguir, a Sra. Presidente, considerando a oportunidade de que o conteúdo do documento 

fosse objeto de explanação por parte da Sra. Ouvidora ao Colegiado em uma próxima reunião, 

sugeriu a retirada de pauta da apreciação do II Relatório Semestral da Ouvidoria 2008, o que foi 

aprovado por unanimidade. Na seqüência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 1) Processo nº 60800.073902/2008-37; 

Interessado: Superintendência de Administração e Finanças - SAF; Assunto: remoção de servidora 

lotada na Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade em Brasília para a 

Segunda Gerência Regional em Recife; Retirado de pauta pela Relatora; Relatoria do Diretor 

Alexandre Gomes de Barros: 2) Processo nº 60800.046343/2008-92; Interessado: Colt Táxi Aéreo 

Ltda.; Assunto: autorização de funcionamento como empresa de serviço auxiliar de transporte 

aéreo, preliminarmente analisada pela Superintendência de Infraestrutura 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; 3) Processo nº 60800.062592/2008-25; Interessado: 

SIE; Assunto: sistema para alocação inicial de slots aplicável aos aeroportos em vias de saturação 

de sua capacidade; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 4) 



Processo nº 60800.070429/2008-36; Interessado: Superintendência de Segurança Operacional - 

SSO; Assunto: proposta de Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 11 - RBAC 11, que trata de 

procedimentos e normas gerais para a elaboração de regras e emendas aos Regulamentos da ANAC; 

Retirado de pauta pelo Relator; 5) Processo nº 60800.003173/2009-32; Interessado: SSO; 

Assunto: instauração de consultas públicas com vistas à aprovação de propostas de alteração do 

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica nº 121 - RBHA 121, que trata de requisitos 

operacionais (operações domésticas, de bandeira e suplementares), e da Instrução Suplementar nº 

121.545-001; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista o que dispõem os arts. 45 do 

Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, e 131 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 

71, de 23 de janeiro de 2009, tendo sido fixado o prazo de dez dias a contar da data da publicação 

do correspondente Aviso para o recebimento de manifestações; 6) Processo nº 60800.070455/2008-

64; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: instauração de consulta 

pública com vistas à aprovação de proposta de alteração do Regulamento Brasileiro de 

Homologação Aeronáutica nº 145 - RBHA 145, que trata de empresas de manutenção de aeronaves; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista o que dispõem os arts. 45 do Decreto nº 

5.731, de 20 de março de 2006, e 131 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 71, de 23 

de janeiro de 2009, tendo sido fixado o prazo de dez dias a contar da data da publicação do 

correspondente Aviso para o recebimento de manifestações; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco 

dos Guaranys: 7) Processo nº 07-01/3305/78; Interessado: Ata - Aerotáxi Abaeté Ltda.; Assunto: 

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 que a 

empresa demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob o ponto de vista operacional, sua 

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

matéria, bem como a manifestação favorável da Superintendência de Serviços Aéreos - SSA; 8) 

Processo nº 07-01/3018/03; Interessado: XP Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: revogação da autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerolevantamento; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, em razão da exclusão da empresa do Cadastro de 

Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional junto ao Ministério da Defesa, mantida a 

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

modalidade táxi aéreo constante da Portaria DAC nº 17/SSA, de 12 de janeiro de 2005; 9) Processo 

nº 07-01/20810/03; Interessado: Air Brasil Linhas Aéreas Ltda.; Assunto: 5ª. Alteração Contratual - 

abertura de filial na cidade de Porto Alegre (RS); 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; 10) Processo nº 07-01/14397/78; Interessado: Passaredo Transportes Aéreos Ltda.; 



Assunto: 13ª. Alteração Contratual - extinção da filial de Londrina (PR) e abertura de filiais nas 

cidades de Várzea Grande (MT), Rio de Janeiro (RJ), Franca (SP), Salvador (BA), Vitória da 

Conquista (BA), Barreiras (BA), Belo Horizonte (MG) e São José do Rio Preto (SP); Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista a conformidade do instrumento e 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. Nada mais havendo a 

tratar, foram encerrados os trabalhos às onze horas e quinze 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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