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ATA DA 2ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA

24 E 25 DE JANEIRO DE 2017

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e oito minutos,
teve início a 2ª Reunião Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil -
ANAC, realizada no Plenário da sede da ANAC em Brasília. A sessão foi presidida pelo Diretor-
Presidente, José Ricardo Botelho, secretariada pela Chefe da Assessoria Técnica, Ana Carolina Pires
da Motta, e contou com a presença dos Diretores Ricardo Bezerra, Ricardo Fenelon Junior, Hélio
Paes de Barros Júnior e Juliano Alcântara Noman e do Procurador-Geral, Gustavo Carneiro de
Albuquerque. Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos
trabalhos, passando à aprovação das atas da 4ª Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria e da 1ª
Reunião Deliberativa da Diretoria, realizadas, respectivamente, nos dias vinte de dezembro de dois mil e
dezesseis e dez de janeiro de dois mil e dezessete, as quais foram aprovadas por unanimidade.  Na
sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Ricardo Fenelon
Junior, voto-vista do Diretor Hélio Paes de Barros Júnior: 1) Processo: 00058.068254/2013-92; Assunto:
edição de resolução que regulamenta a apresentação de informações da concessão, relativas à
movimentação aeroportuária, pelas concessionárias de serviço público de infraestrutura aeroportuária;
Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo: 00058.026549/2015-
53; Interessado: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.; Assunto: pedido de
reconsideração; Retirado de pauta em virtude de pedido de vista formulado pelo Diretor Juliano Noman;
3) Processo: 00058.509327/2016-52; Interessado: Aero Agrícola Gerais Ltda. - ME; 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; 4) Processo:
00058.510261/2016-43; Interessado: Top Line Táxi Aéreo Ltda. - EPP; Assunto: renovação da
autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade
táxi aéreo; Retirado de pauta pelo Relator. Na oportunidade, o Diretor Ricardo Bezerra formulou pedido
de prorrogação do prazo para relatoria, por mais trinta dias, tendo sido aprovado, por unanimidade;
Relatoria do Diretor Ricardo Fenelon Junior: 5) Processo: 00058.511758/2016-89; Interessado: Villela
Agro Aérea 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; 6) Processo: 00066.031942/2015-60; Assunto: edição de emenda ao
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 119 (RBAC nº 119); Retirado de pauta pelo Relator. Na
oportunidade, o Diretor Ricardo Fenelon Junior formulou pedido de prorrogação do prazo para relatoria,
por mais trinta dias, tendo sido aprovado, por unanimidade; Relatoria do Diretor Hélio Paes de Barros
Júnior: 7) Processo: 00058.503277/2016-08; Assunto: edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da
Aviação Civil nº 61 (RBAC nº 61); Decisão: aprovado, por unanimidade, o deferimento parcial do
pedido de isenção de cumprimento do requisito de que trata o parágrafo 61.10(c)(2) do RBAC nº 61,
peticionado pelo piloto Dominique Bertrand, tendo em vista a manifestação favorável da área técnica
quanto à viabilidade do pedido, nos termos das Notas Técnicas nº 8/2016/PROFLING/GCEP/SPO-
ANAC, de 8 de setembro de 2016, e nº 12(SEI)/2016/GNOS/GTNO/GNOS/SPO, de 4 de outubro de
2016. No que se refere à proposta de edição de emenda ao RBAC nº 61, a Diretoria determinou que a
Superintendência de Padrões Operacionais, no prazo de quarenta e cinco dias, promova estudo a respeito
das mudanças sugeridas e instrua o processo em observância ao rito institucionalizado de alteração de
normativos. Às dezesseis horas e dezesseis minutos, a Reunião foi suspensa, tendo sido retomada às
quatorze horas e quarenta e sete minutos do dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezessete no
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Plenário da sede da ANAC em Brasília. Verificado novamente o quórum para instalação e continuação da
Reunião, a sessão foi presidida pelo Diretor-Presidente, José Ricardo Botelho, secretariada pela Chefe
da Assessoria Técnica, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença dos Diretores Ricardo
Bezerra, Ricardo Fenelon Junior, Hélio Paes de Barros Júnior e Juliano Alcântara Noman e do
Procurador-Geral, Gustavo Carneiro de Albuquerque. Dando continuidade aos trabalhos, procedeu-se
à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Hélio Paes de Barros Júnior: 8 ) Processo:
00058.500647/2016-47; Interessado: Sertec Engenharia e Aerolevantamentos Ltda. - EPP; Assunto:
autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade
aerolevantamento; 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; 9)
Processo: 00065.010215/2016-50; Assunto: revogação da Instrução de Aviação Civil 3257-0790;
Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a necessidade de atualização do arcabouço jurídico
que rege a aviação civil; Relatoria do Diretor Juliano Noman: 10) Processo: 00058.064188/2016-24;
Interessado: André Luis Franke; Assunto: pedido de reconsideração; Decisão: indeferido, por
unanimidade, o pedido de reconsideração interposto, mantendo-se a decisão proferida pela Diretoria em
18 de outubro de 2016; 11) Processo: 00058.085129/2016-90; Assunto: estabelecimento de condição
especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer ERJ 190-300 e de
outras aeronaves a critério da ANAC, aplicável ao sistema de controle eletrônico de voo com relação ao
efeito das proteções de arfagem, de rolamento e de alta velocidade sobre a controlabilidade e
manobrabilidade da aeronave, objeto da Audiência Pública nº 23/2016, encerrada em 3 de outubro de
2016; Decisão: aprovado, por unanimidade, nos termos da proposta originalmente apresentada,
considerando a ausência de contribuições no processo de audiência; 12) Processo: 60800.234446/2011-
11; Interessado: Top Line Táxi Aéreo Ltda. e Crezo Bolivar Martins Matos Filho; Assunto: recursos
administrativos. Retirado de pauta pelo Relator. Na oportunidade, o Diretor Juliano Noman determinou
o retorno do processo à Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância. Na ocasião, os demais
Diretores corroboraram com a determinação apresentada pelo Diretor Juliano Noman; 13) Processo:
00058.070623/2016-50; Interessado: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.; Assunto:
recurso administrativo. Retirado de pauta pelo Relator. Na oportunidade, o Diretor Juliano Noman
formulou pedido de prorrogação do prazo para relatoria, por mais trinta dias, tendo sido aprovado, por
unanimidade. Em seguida, o Diretor-Presidente, José Ricardo Botelho, cientificou os demais Diretores das
deliberações por ele adotadas, ad referendum  daquele Colegiado. Com vistas à confirmação das
deliberações, consoante mandamento inserto no § 2º do art. 6º do Regimento Interno da Agência, passou-
se, então, à apreciação dos seguintes processos, submetidos e admitidos extrapauta: 14) Processo:
00058.511594/2016-90; Ato decorrente: Decisão nº  7, de 18 de janeiro de 2017; Assunto: alteração do
Edital do Leilão nº 01/2016.; Decisão: confirmado, por unanimidade, tendo em vista a necessidade de: I)
renumeração de alguns itens do referido edital, a fim de evitar dúvidas a respeito de sua interpretação; II)
correção de erro formal no Anexo 24; e III) definição de data para realização de sessão pública de
esclarecimentos ao referido edital; 15) Processo: 00058.506708/2016-80; Ato decorrente: Decisão nº 8, de
19 de janeiro de 2017; Interessado: Centroar Agro-Aéreo Ltda. - EPP; Assunto: renovação da autorização
operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola e
autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade combate a
incêndios; Decisão: confirmado, 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; 16)
Processo: 00058.506477/2016-12; Ato decorrente: Decisão nº 9, de 19 de janeiro de 2017; Interessado:
Asas do Cerrado Aviação Agrícola Ltda. - EPP; Assunto: renovação da autorização operacional para
exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola; Decisão: confirmado, 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 quinze horas e vinte minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina
Pires da Motta, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada.

Documento assinado eletronicamente por José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz, Diretor-
Presidente, em 08/02/2017, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Paes de Barros Júnior, Diretor, em 09/02/2017,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Alcântara Noman, Diretor, em 09/02/2017, às
14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Sérgio Maia Bezerra, Diretor, em
09/02/2017, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Fenelon Junior, Diretor, em 22/02/2017, às
18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0405540 e o código CRC 2E40A725.
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