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Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às onze horas e cinquenta e sete 

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

- ANAC, na Sala de Reuniões número três do 23º andar do prédio da ANAC no Rio de Janeiro.  A 

Reunião, presidida pela Diretora-Presidente Solange Paiva Vieira, contou com a presença do Diretor 

Cláudio Passos Simão e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, via 

videoconferência, dos Diretores Alexandre Gomes de Barros e Marcelo Pacheco dos Guaranys e da 

Secretária-Geral, Lígia Maria Rocha e Benevides, que a secretariou. Inicialmente, foi lida e 

aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia vinte de outubro de dois 

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

Presidente, Solange Paiva Vieira: 1) Processo nº 60800.067577/2009-54; Interessados: 

Superintendência de Estudos, Pesquisas e Capacitação - SEP e Superintendência Executiva e de 

Planejamento Institucional - SEI; Assunto: proposta de alteração do Regimento Interno – 

reestruturação de áreas; Retirado de pauta pela Relatora; Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de 

Barros: 2) Processo nº 60800.065938/2009-28; Interessado: Superintendência de Infraestrutura 

Aeroportuária - SIA; Assunto: aprovação de afastamento do País; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, o afastamento do País, no período de 14 a 23 de novembro de 2009, do Sr. Luiz Carlos 

Osternack Bueno, Gerente Técnico de Serviços Aeronáuticos, para participar da 125th
 
Schedules 

Conference – IATA e do Scheduling and Airport Slot Coordination – Advanced Coordinator Level 3 

(parte do programa de diplomas da IATA na área de Airline Operations And Safetyconferência), em 

Vancouver (Canadá); 3) Processo nº 60800.066783/2009-47; Interessado: SIA; Assunto: aprovação de 

afastamentos do País; Decisão: aprovados, por unanimidade, os afastamentos do País, no período de 8 

a 14 de novembro de 2009, dos Srs. Claudio Beschizza Ianelli, Gerente de Operações Aeronáuticas e 

Aeroportuárias, e Doris Vieira da Costa, Gerente Técnica de Assessoramento, para participarem da 

sétima reunião do subgrupo AGA/AOP/SG (Aerodromes and Ground Aids/Aerodrome Operational 

Planning/Subgroup) do GREPECAS (Grupo Regional CAR/SAM de Planificación y Ejecución) - 

OACI, em Buenos Aires (Argentina); 4) Processo nº 60800.067131/2009-20; Interessado: SIA; 

Assunto: aprovação de afastamentos do País; Decisão: aprovados, por unanimidade, os afastamentos 

do País, no período de 29 de novembro a 5 de dezembro de 2009, dos Srs. Rafael José Botelho Faria e 

Mariana Olivieri Caixeta Altoé, Especialistas em Regulação de Aviação Civil, para participarem da 

primeira reunião do Grupo de Estudos PASG (Procedures for Air Navigation Services – Aerodromes 



Study Group) - OACI, em Montreal (Canadá); Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 5) 

Processo nº 60800.018386/2009-69; Interessado: El Al Israel Airlines Limited; Assunto: autorização 

operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público regular internacional de passageiro, 

carga e mala postal; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou 

estar em condições de exercer a atividade sob os pontos de vista jurídico e operacional; 6) Processo nº 

07-01/08360/96; Interessado: Táxi Aéreo Cândido 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; 7) Processo 

nº 07-01/93802/99; Interessado: Renascença Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da 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; 8) Processo nº 07-11/3348/87; Interessado: Norte Jet Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: 

renovação da 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; 9) Processo nº 07-01/13380/03; Interessado: Internacional 

Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista 

os pareceres favoráveis da equipe técnica da Superintendência de Regulação Econômica e 

Acompanhamento de Mercado - SRE; 10) Processo nº 07-01/93602/01; Interessado: SIGMA Serviços 

Aéreos Especializados e Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: revogação da autorização operacional para 

exploração de serviços aéreos especializados nas modalidades aerocinematografia, aerofotografia, 

aeroinspeção e aeropublicidade; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa 

encontra-se em situação irregular por não ter enviado os relatórios de dados econômicos e estatísticos 

referentes aos exercícios de 2006 e 2007 e por não possuir aeronave em condições aeronavegáveis, nos 

termos do art. 34, incisos III e IV, da Portaria nº 190/GC-5, de 20 de março de 2001; 11) Processo nº 

07-01/9915/04; Interessado: North Wind Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: revogação da 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 a paralisação das 

operações da empresa por período superior a 12 (doze) meses e a falta de condições técnicas para a 

continuidade da exploração do serviço com segurança, nos termos do arts. 18 e 34, incisos II e III, da 

Portaria nº 190/GC-5, de 20 de março de 2001; 12) Processo nº 60810.008365/2007-54; Interessado: 

Aerocessna Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: solicitação de parcelamento de débito inscrito em Dívida 

Ativa; Decisão: aprovado, por unanimidade, com fundamento na faculdade de que trata o art. 62 da 



Instrução Normativa nº 08/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa nº 09/2008, e tendo em 

vista a manifestação favorável da Procuradoria; 13) Processo nº 60800.063852/2009-61; Interessado: 

SRE; Assunto: aprovação de afastamentos do País; Decisão: aprovados, por unanimidade, os 

afastamentos do País, no período de 14 a 23 de novembro de 2009, dos Srs. André Airton de Macedo 

Rebouças e Roberto da Rosa Costa, Especialistas em Regulação de Aviação Civil, e Antônio Marcos 

Ferreira de Oliveira, Analista Administrativo, para participarem do treinamento sobre coordenação de 

slots e da 125th Schedules Conference, em Vancouver (Canadá), e no período de 14 a 29 de novembro 

de 2009, e da Sra. Clarice Bertoni Lacerda Rodrigues, Gerente Técnico de Acompanhamento de 

Projeto, para participar dos citados eventos e da 10ª Sessão da Divisão de Estatística da OACI, em 

Montreal (Canadá); 14) Processo nº 60800.058056/2009-14; Interessado: SRE; Assunto: aprovação de 

afastamentos do País; Decisão: aprovados, por unanimidade, os afastamentos do País, no período de 

21 a 29 de novembro de 2009, dos Srs. Ronei Saggioro Glanzmann, Gerente de Análise Estatística e 

Acompanhamento de Mercado, e Talita Armborst, Especialista em Regulação de Aviação Civil, para 

participarem da 10ª Sessão da Divisão de Estatística da OACI, em Montreal (Canadá).  Por fim, a 

Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, as indicações de: a) Jane Elisabete Favre Drummond, para 

exercer o cargo comissionado de Gerente Técnico na Assessoria Técnica, código CGE IV; b) Lucas 

Lisboa Carramenha, para exercer o cargo comissionado de Gerente Técnico na Unidade Regional São 

Paulo, código CGE IV; c) Rafael José Cantero, para exercer interinamente o cargo comissionado de 

Gerente Técnico de Recursos Logísticos na Superintendência de Administração e Finanças - SAF, 

código CGE IV; e d) Wolney Cardoso da Silva, para exercer o cargo comissionado de Gerente de 

Administração na SAF, código CGE III.  Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 

treze horas e vinte 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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