
 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2011 

 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às quinze horas e cinqüenta e cinco 

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, Marcelo Pacheco dos Guaranys, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos 

Simão e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do Procurador-Geral, Gabriel de 

Mello Galvão, e com a participação, via videoconferência, da Chefe da Assessoria Técnica Substituta, 

Ana Carolina Pires da Motta, e dos Diretores Ricardo Bezerra e Rubens Carlos Vieira. 

Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, 

submetendo à apreciação dos presentes as Atas das Reuniões Deliberativas Ordinária e Extraordinária 

da Diretoria realizadas nos dias treze e quinze de dezembro de dois mil e onze, respectivamente, as 

quais foram aprovadas por unanimidade.  Em seguida, procedeu-se à deliberação dos seguintes 

processos: Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 60800.206603/2011-91; Interessado: 

Celeste Aero Agrícola Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

público 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; 2) Processo nº 60800.208204/2011-64; Interessado: Oeste Aviação 

Agrícola Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço aéreo público 

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 60800.191489/2011-97; Interessado: Aero Agrícola Globoar 

Sul Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público 

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;  4) Processo nº 60800.195521/2011-11; Interessado: Sucesso Aero Agrícola 

Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público 

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; 5) Processo nº 60800.241490/2011-70; Interessado: Vieira Aviação Agrícola 

Ltda.; Assunto: revogação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público 

especializado na atividade aeroagrícola; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando tratar-se 



de solicitação da própria empresa; 6) Processo nº 608000.202670/2011-36; Interessado: Heringer Táxi 

Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da 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; 7) Processo nº 60800.190799/2011-94; Interessado: Transaero 

Airlines; Assunto: autorização para operar serviço de transporte aéreo internacional regular de 

passageiro; 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; 

Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira: 8) Processo nº 60800.239790/2011-99; Interessado: 

Aeroporto de Cascavel (SBCA); Assunto: pedido de isenção temporária de cumprimento de requisitos 

da Resolução nº 115, de 6 de outubro de 2009; Retirado de pauta pelo Relator.  Na sequência, foi 

admitido e submetido à Diretoria, extrapauta, o seguinte processo, de Relatoria do Diretor Ricardo 

Bezerra: 9) Processo nº 60800.029122/2010-74; Assunto: pedido de dilação de prazo para relatoria da 

proposta de audiência pública para edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 

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

Decisão: aprovada, por unanimidade, a prorrogação do referido prazo por trinta dias, nos termos do 

disposto no art. 5º, § 2º, da Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010.  Passando aos 

assuntos diversos, o Diretor Ricardo Bezerra destacou que foi identificado um problema de travamento 

nas esteiras de restituição de bagagem de voos internacionais do Terminal 2 do Aeroporto 

Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Também ressaltou que há necessidade de que as obras 

que vêm sendo realizadas na pista 10/28 daquele mesmo Aeroporto sejam coordenadas pela Infraero 

juntamente com os demais órgãos do Governo, de forma a se evitar eventual interdição da referida 

pista durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio 

+20), em junho de 2012, e com o escopo de minimizar os impactos da obra citada.  A propósito, o 

Diretor Pellegrino, registrou que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA manifestou 

preocupação no mesmo sentido.  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, entre os Diretores, de processos para 

relatoria, obtendo-se o seguinte resultado: 1) Processo nº 60800.191075/2011-68; Interessado: 

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

proposta de estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto 

de tipo do avião Embraer EMB-505; Relator sorteado: Diretor Rubens Carlos Vieira; 2) Processo nº 

60800.160460-2011-63; Interessado: Superintendência de Segurança Operacional - SSO; Assunto: 

revogação dos Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica 101 e 104; Relator sorteado: 

Diretor Ricardo Bezerra; 3) Processo nº 60800.017254/2008-39; Interessado: Aerosinos Manutenção 

de Aeronaves Ltda.; Assunto: recurso administrativo; Relator sorteado: Diretor-Presidente, Marcelo 



Pacheco dos Guaranys; 4) Processo nº 60800.017252/2008-40; Interessado: Aerosinos Manutenção de 

Aeronaves Ltda.; Assunto: recurso administrativo; Relator sorteado: Diretor Carlos Eduardo 

Magalhães da Silveira Pellegrino.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os 

trabalhos às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina Pires da 

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