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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2009 

 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às quinze horas, teve início a Reunião 

Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, no Plenário da Sede 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 e Marcelo Pacheco dos Guaranys e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, 

e com a participação, via videoconferência, do Diretor Cláudio Passos Simão.  Inicialmente, foi lida e 

aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia quatro de agosto de dois mil e 

nove.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Cláudio 

Passos Simão: 1) Processo nº 60800.015930/2009-11; Interessado: Superintendência de Segurança 

Operacional - SSO; Assunto: obrigações de aeronautas brasileiros exercendo atividade profissional em 

empresa estrangeira – interpretação; Decisão: Retirado de pauta pelo Relator; 2) Processo nº 

60800.037627/2009-79; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: 

estabelecimento de Memorando de Entendimento em Aeronavegabilidade e Certificação de Produto 

Aeronáutico entre a ANAC e a autoridade de aviação civil de Israel, com o objetivo de acordar os 

processos de validação de produtos aeronáuticos; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em conta 

os benefícios mútuos decorrentes das melhorias de procedimentos para aceitação recíproca de aprovações 

de aeronavegabilidade, testes e aprovações ambientais, avaliações para qualificação de simuladores de 

voo, facilidades de manutenção de aeronaves, certificações de pessoal de manutenção e tripulantes e 

operações aéreas, entre outros; Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 3) Processo nº 

60800.042270/2009-41 (pedido de vista do Diretor Cláudio Passos Simão); Interessado: Superintendência 

de Infraestrutura Aeroportuária - SIE; Assunto: estabelecimento de critérios regulatórios para implantação, 

operação e manutenção do Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos 

Civis (SESCINC); Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão do texto proposto a audiência 

pública, tendo sido estabelecido o período de dez dias para o recebimento de sugestões por escrito; 4) 

Processo nº 60840.005032/2009-88; Interessado: Float Serviços Aeroportuários Ltda.; Assunto: 

autorização de funcionamento como empresa de serviços auxiliares de transporte aéreo; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou o cumprimento das exigências 

previstas na legislação pertinente, bem como a manifestação favorável da SIE; 5) Processo nº 

60800.002332/20066-DV; Interessado: E. M. Lainetti Serviços Auxiliares dos Transportes Aéreos Ltda.-



ME; Assunto: revogação da autorização de funcionamento como empresa de serviços auxiliares de 

transporte aéreo; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa não iniciou suas 

atividades dentro do prazo de cento e oitenta dias contados da respectiva autorização de funcionamento, 

conforme o disposto no art. 8º, inciso I, da Portaria 467/GM-5, de 03 de junho de 1993, e no item 9.10 da 

IAC 163-1001A, de 05 de maio de 2004; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 6) 

Processo nº 60800.032270/2009-87; Interessado: US Airways, Inc.; Assunto: autorização de 

funcionamento jurídico; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando a regularidade material e 

formal dos autos; 7) Processo nº 07-01/3563/04; Interessado: Táxi Aéreo Nordeste Ltda.; Assunto: 

autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não-regular de passageiro e 

carga na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa 

demonstrou estar em condições de exercer as atividades sob os pontos de vista jurídico, econômico e 

operacional; 8) Processo nº 07-01/14772/97; Interessado: TRIP Linhas Aéreas S.A.; Assunto: anuência 

prévia à alteração de atos societários; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que os 

instrumentos apresentados encontram-se de acordo com a legislação aeronáutica e que a empresa 

demonstrou sua regularidade jurídico-fiscal, conforme estabelecido nas normas legais e infralegais que 

regulam a matéria; 9) Processo nº 60800.023932/2006-31; Interessado: SSA; Assunto: alocação de slots 

no Aeroporto de Congonhas (SP) – Resolução nº 02, de 03 de julho de 2006; Retirado de pauta pelo 

Relator; 10) Processo nº 60800.047370/2009-63; Interessado: SSA; Assunto: alocação de slots no 

Aeroporto de Congonhas (SP) – Resolução nº 02, de 03 de julho de 2006 – 2º procedimento; Retirado de 

pauta pelo Relator.  Por fim, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, a indicação de José Carlos 

Ferreira para exercer o cargo comissionado de Chefe de Gabinete, código CGE II.  Nada mais havendo a 

tratar, foram encerrados os trabalhos às dezesseis horas 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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