
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010 

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às quatorze horas e vinte e nove 

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

Civil - ANAC, na Sala de Reuniões situada no 23º andar do prédio da ANAC no Rio de Janeiro.  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 Cláudio Passos 

Simão, Ricardo Bezerra, Rubens Carlos Vieira e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira 

Pellegrino e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão.  Verificado o quórum para a instalação 

da Reunião, a Diretora-Presidente deu início aos trabalhos, submetendo à apreciação dos presentes a 

ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia nove de novembro de dois mil e dez, a qual 

foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 1) 

Processo nº 60800.066759/2009-16; Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de 

resolução dispondo sobre a regulamentação do serviço de atendimento ao passageiro de transporte 

aéreo regular; Relator: Diretor Rubens Carlos Vieira; Apresentação de Voto-Vista da Diretora-

Presidente, Solange Paiva Vieira; Decisão: aprovado, por unanimidade, nos termos do Voto do 

Relator acrescido das alterações sugeridas no Voto-Vista da Diretora-Presidente, tendo sido 

estabelecido o prazo de trinta dias para o recebimento de contribuições por escrito; Relatoria do 

Diretor Cláudio Passos Simão: 2) Processo nº 60800.014426/2010-37; Assunto: instauração de 

audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 61 – 

“Licenças, Habilitações e Certificados para Pilotos” – em substituição ao Regulamento Brasileiro de 

Homologação Aeronáutica 61; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo sido estabelecido o prazo 

de trinta dias para o recebimento de contribuições por escrito; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 3) 

Processo nº 07-01/94038/99; Interessado: Energisa Serviços Aéreos de Prospecção S.A.; Assunto: 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aeroinspeção; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa demonstrou estar em condições 

para a exploração dos serviços autorizados sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional, 

bem como a regularidade respectiva no que respeita aos aspectos fiscais e previdenciários; 4) Processo 

nº 07-01/13004/03; Interessado: Vale do Paranapanema Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa demonstrou estar em condições para a 



exploração dos serviços autorizados sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional, bem 

como a regularidade respectiva no que respeita aos aspectos fiscais e previdenciários; Relatoria do 

Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino: 5) Processo nº 60800.013234/2010-11; 

Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 105 – “Saltos de Paraquedas” – em substituição ao Regulamento Brasileiro de 

Homologação Aeronáutica 105; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo sido estabelecido o prazo 

de trinta dias para o recebimento de contribuições por escrito.  Nada mais havendo a tratar, e 

agendando a próxima reunião para o dia vinte e três de novembro, às quatorze horas, em Brasília, a 

Diretora-Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas, 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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