
 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 6 DE OUTUBRO DE 2009 

 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às quinze horas e três minutos, teve início a 

Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, na sala de 

reuniões da Procuradoria 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 e Marcelo Pacheco dos Guaranys e do 

Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão.  Inicialmente, em obediência ao que preceitua o Regimento 

Interno da Agência em seu art. 21, inciso IV, a Ouvidora procedeu à apresentação do I Relatório Semestral 

da Ouvidoria 2009, o qual foi apreciado pelos Diretores, sem considerações.  Em seguida, foi lida e 

aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia vinte e nove de setembro de dois 

mil e nove.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria da Diretora-

Presidente, Solange Paiva Vieira: 1) Processo nº 60800.060212/2009-07; Interessado: Superintendência de 

Estudos, Pesquisas e Capacitação - SEP; Assunto: extensão do prazo de vigência do Projeto BRA/01/801 – 

Cooperação Técnica com a Organização de Aviação Civil Internacional - OACI; Decisão: aprovada, por 

unanimidade, a prorrogação da vigência do mencionado Projeto até 31 de dezembro de 2010, conforme 

detalhado na proposta de Revisão H e por meio de emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 

Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas – a ser solicitada à Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores – como meio de viabilizar a conclusão das 

metas já iniciadas e de novos projetos, como o desenvolvimento do Centro de Capacitação em aviação civil; 

Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 2) Processo nº 60800.061674/2009-33; Interessado: 

Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA; Assunto: participação de servidores no VI ALACPA 

Airport Pavements Seminar & IV FAA Workshop: Engineering & Technology Applied to Airport 

Pavements, promovido pela Associación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuários, a ser 

realizado em Guarulhos (SP), no período de 26 a 30 de outubro de 2009; Decisão: aprovada, por 

unanimidade, a participação de servidores da sede e de unidades regionais da Agência no evento, a ser 

custeada com recursos do Projeto BRA/01/801; 3) Processo nº 60800.042174/2008-11; Interessado: SIA; 

Assunto: extinção do Convênio nº 0012/2008, celebrado entre a ANAC e o Governo do Estado de Roraima 

para a realização de obras de infraestrutura no Aeroporto de Santa Maria do Boiaçu, no município de 

Rorainópolis (RR); Decisão: aprovado, por unanimidade, com fundamento no art. 27, parágrafo único, da 

Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, c/c Cláusula Quarta, Item 4.4, do Convênio; 4) 



Processo nº 60800.042270/2009-41; Interessado: SIA; Assunto: estabelecimento de critérios regulatórios 

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

Aeródromos Civis (SESCINC), objeto de audiência pública encerrada em 22 de agosto de 2009; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, levadas em consideração as contribuições recebidas no decorrer do processo de 

audiência pública, consoante Relatório de Análise disponibilizado no sítio eletrônico da ANAC, e tendo 

presente a manifestação favorável da Procuradoria; Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 5) Processo 

nº 60800.053203/2009-51; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto:  

autorização para participação de servidor em evento de capacitação no exterior; Retirado de pauta pelo 

Relator; 6) Processo nº 60800.054761/2009-34; Interessado: SAR; Assunto: autorização para participação de 

servidores em evento de capacitação no exterior; Retirado de pauta pelo Relator; 7) Processo nº 

60800.062239/2009-26; Interessado: SAR; Assunto: planejamento de missões a serem realizadas no País e 

no exterior pelo efetivo da SAR, com vistas à respectiva aprovação, inclusive dos correspondentes 

afastamentos do País, quando for o caso; Decisão: aprovada, por unanimidade, a participação de servidores 

da SAR nos eventos arrolados no Voto, diante da necessidade de treinamento constante de inspetores em 

aeronaves e demais produtos aeronáuticos, bem como da relevância da inserção da autoridade brasileira nas 

discussões e interpretação de novos requisitos e seus meios de cumprimento como meio de garantir a 

operação segura das aeronaves que operam no País e daquelas aqui fabricadas que operam no exterior; 8) 

Processo nº 60800.053252/2009-94; Interessado: SAR; Assunto: instituição das Divisões de 

Aeronavegabilidade - DARs; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys: 9) Processo nº 07-01/10354/95; Interessado: Extreme Táxi Aéreo 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 a atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 10) Processo 

nº 07-01/04889/96; Interessado: Tropical Táxi Aéreo 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 a atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 11) Processo nº 07-

01/06978/76; Interessado: Cruzeiro Táxi Aéreo S.A.; Assunto: revogação da autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade combate a incêndios; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo em vista que a empresa não demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob o 

ponto de vista operacional; 12) Processo nº 07-01/095657/02; Interessado: Oceanair Linhas Aéreas Ltda.; 

Assunto: aprovação de alteração contratual; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que o 

instrumento apresentado encontra-se em consonância com a legislação aeronáutica e com as normas 

infralegais que regulam a matéria; 13) Processo nº 07-01/08543/02; Interessado: Webjet Linhas Aéreas 

Ltda.; Assunto: aprovação da A.G.E. de 23 de abril de 2009; Decisão: aprovado, por unanimidade, 



considerando que o instrumento apresentado encontra-se em consonância com a legislação aeronáutica e 

com as normas infralegais que regulam a matéria; 14) Processo nº 60800.031939/2009-79; Interessado: 

TAM Linhas Aéreas S.A. e NHT Linhas Aéreas Ltda.; Assunto: aprovação de acordo de código 

compartilhado; Decisão: aprovado, por unanimidade considerando as manifestações favoráveis das equipes 

técnicas da SSA e com fundamento jurídico no art. 192 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, c/c as 

disposições da Portaria nº 70/DGAC, de 11 de fevereiro de 1999.  A seguir, foi admitido e submetido à 

Diretoria, extrapauta: 15) Processo nº 60800.036172/2009-74; Interessado: Superintendência de 

Administração e Finanças - SAF; Assunto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço 

de vigilância armada nas instalações da ANAC no Rio de Janeiro; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

considerando encontrar-se referida contratação plenamente justificada e diante da manifestação favorável da 

Procuradoria.  Por fim, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, as indicações de: a) Beatriz Delpino 

Pereira Blinder, para exercer o cargo comissionado de Gerente Técnico do Cadastro Aeroportuário da 

Gerência de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária, código CGE IV; b) João Eduardo Tabalipa Ferreira, 

para exercer o cargo comissionado de Gerente Técnico de Normatização e Sistemas da Gerência de Normas, 

Padrões e Sistemas, código CGE IV; e c) Sydnei Lage Nogueira, para exercer o cargo comissionado de 

Superintendente de Estudos, Pesquisas e Capacitação, código CGE I.  Nada mais havendo a tratar, foram 

encerrados os trabalhos às dezesseis horas e trinta e oito minutos, após o que foi por mim, Lígia Maria Rocha 

e Benevides, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 

 

 

 

 

SOLANGE PAIVA VIEIRA 

Diretora-Presidente 

 

 

 

 

ALEXANDRE GOMES DE BARROS 
Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 

 

 

 

 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 

Diretor de Aeronavegabilidade e Operações 

 

 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 

Diretor de Regulação Econômica 


