
 

 

 

DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2011 

 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às onze horas e oito minutos, teve início a 

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

Sala de Reuniões situada no 7º andar da sede da ANAC em Brasília.  A sessão foi presidida pelo 

Diretor-Presidente Interino, Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, secretariada pela 

Chefe da Assessoria Técnica, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença dos 

Diretores Ricardo Bezerra e Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello 

Galvão.  Verificado o quórum para a instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos 

trabalhos, submetendo à apreciação dos presentes as Atas das Reuniões Deliberativa da Diretoria 

realizada no dia três de maio de dois mil e onze e Extraordinária realizada em seis de maio de dois 

mil e onze, as quais foram aprovadas por unanimidade.  Em seguida, procedeu-se à deliberação dos 

seguintes processos, de relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 60800.026174/2011-

70; Interessado: Alba 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, tendo em vista que a empresa demonstrou estar em 

condições para a exploração do serviço sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 2) 

Processo nº 60800.033455/2011-89; Interessado: Lynx 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, tendo em vista que a 

empresa demonstrou estar em condições para a exploração do serviço sob os pontos de vista 

jurídico, econômico e operacional; 3) Processo nº 60800.057643/2011-01; Interessado: Interávia 

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, tendo em vista que a empresa demonstrou estar em condições para a 

exploração do serviço sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional. Nada mais havendo 

a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e vinte 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.  

 

 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 

Diretor-Presidente Interino 

 

 

 

RICARDO BEZERRA 

Diretor de Regulação Econômica 

 

 

 

RUBENS CARLOS VIEIRA 

Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 

 


