
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2011 

 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e quinze 

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

Aviação Civil - ANAC, no Plenário 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 a Ata da Reunião Deliberativa da 

Diretoria realizada no dia dez de maio de dois mil e onze, a qual foi aprovada por unanimidade.  

Em seguida, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente 

Interino, Carlos Eduardo Pellegrino: 1) Processo nº 60800.013234/2010-11; Interessado: 

Superintendência de Segurança Operacional - SSO; Assunto: edição do Regulamento Brasileiro 

da Aviação Civil nº 105, intitulado “Saltos de Paraquedas”; Retirado de pauta pelo Relator; 

Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 60800.029662/2010-58; Interessado: 

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

aéreo especializado na atividade aeroagrícola; 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 60800.083466/2009-95; Interessado: 

Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: instauração de audiência pública para 

edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 43, intitulado “Manutenção, Manutenção 

Preventiva, Reconstrução e Modificações”; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão 

do texto proposto a audiência pública, tendo sido estabelecido o prazo de trinta dias para o 

recebimento de sugestões por escrito; Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira: 4) Processo nº 

60800.022937/2010-22; Interessado: SAR; Assunto: revogação da Instrução de Aviação Civil 

3132, intitulada “Manual de Procedimentos para Inspeção em Empresas de Manutenção 

Aeronáutica”; Decisão: aprovada, por unanimidade, a proposta do Relator no sentido do 

sobrestamento da deliberação até a aprovação do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 

145 e da Instrução Suplementar 145-009A, que disporão sobre a matéria.  A seguir, o Diretor 

Ricardo Bezerra submeteu à apreciação dos Diretores proposta de inclusão da seguinte matéria 

para deliberação extrapauta: 5) Processo nº 60800.036610/2011-19; Interessado: Ícaro Táxi 



Aéreo Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular 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.  Por fim, com base no comando inserto no art. 4º da 

Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, passou-se ao sorteio de processos entre os 

Diretores, para relatoria, obtendo-se o seguinte resultado: 1) Processo nº 60800.019650/2010-15; 

Interessado: Superintendência de Segurança Operacional - SSO; Assunto: instauração de 

audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 63, 

intitulado “Mecânico de Voo e Comissário de Voo”; Relator sorteado: Ricardo Bezerra; 2) 

Processo nº 60800.015812/2010-46; Interessado: SSO; Assunto: instauração de audiência 

pública sobre proposta de edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 121, 

intitulado “Requisitos Operacionais: Operações Domésticas, de Bandeira e Suplementares”; 

Relator sorteado: Ricardo Bezerra.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os 

trabalhos às quatorze horas e vinte e seis 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 
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