
 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2009 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, às quinze horas e vinte minutos, 

teve início a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - 

ANAC, no Plenário da Sede em Brasília.  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 Alexandre Gomes de Barros, Cláudio Passos Simão e 

Marcelo Pacheco dos Guaranys e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a 

participação, via videoconferência, do Diretor Ronaldo Seroa da Motta.  Inicialmente, foi lida e 

aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia vinte e um de julho de 

dois mil e nove.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria da 

Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 1) Processo nº 60800.069821/2008-31; Interessado: 

ANAC; Assunto: estabelecimento de critérios e procedimentos para alocação de áreas 

aeroportuárias; Retirado de pauta pela Relatora; Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 

2) Processo nº 60800.024168/2009-63; Interessado: Aerocargas Transportes e Logística Ltda.-ME - 

“Aerocargas”; Assunto: autorização de funcionamento como agência de carga aérea; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou o cumprimento das 

exigências previstas na legislação pertinente, bem como a manifestação favorável da 

Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIE; 3) Processo nº 60800.027723/2009-17; 

Interessado: Brazil Netlog - Serviço Auxiliar de Transporte Aéreo Ltda.; Assunto: autorização de 

funcionamento como agência de carga aérea; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando 

que a empresa demonstrou o cumprimento das exigências previstas na legislação pertinente, bem 

como a manifestação favorável da SIE; 4) Processo nº 60800.032375/2009-91; Interessado: Forte 

South America Comércio Exterior e Agenciamento de Cargas Internacionais Ltda.; Assunto: 

autorização de funcionamento como agência de carga aérea; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

considerando que a empresa demonstrou o cumprimento das exigências previstas na legislação 

pertinente, bem como a manifestação favorável da SIE; 5) Processo nº 60800.027999/2009-97; 

Interessado: IMEF Transportes Internacionais Ltda.-ME; Assunto: autorização de funcionamento 

como agência de carga aérea; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa 

demonstrou o cumprimento das exigências previstas na legislação pertinente, bem como a 

manifestação favorável da SIE; 6) Processo nº 07-01/92402E/1998; Interessado: UTI do Brasil 



Ltda.; Assunto: autorização de funcionamento como agência de carga aérea; Decisão: aprovado, 

por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou o cumprimento das exigências previstas 

na legislação pertinente, bem como a manifestação favorável da SIE; 7) Processo nº 07-

01/093609/2001; Interessado: Vega Logistics Ltda.; Assunto: autorização de funcionamento como 

agência de carga aérea; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa 

demonstrou o cumprimento das exigências previstas na legislação pertinente, bem como a 

manifestação favorável da SIE; 8) Processo nº 60800.042270/2009-41; Interessado: SIE; Assunto: 

estabelecimento de critérios regulatórios para implantação, operação e manutenção do Serviço de 

Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC); Decisão: 

Retirado de pauta em virtude do pedido de vista formulado pelo Diretor Cláudio Passos Simão; 

Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 9) Processo nº 60800.038172/2009-17; Interessado: 

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

proposta de edição da Emenda nº 128 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 25, que trata 

de requisitos de aeronavegabilidade (aviões categoria transporte); Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo sido estabelecido, conforme proposta do Relator, o período de trinta dias para o 

recebimento de sugestões por escrito; 10) Processo nº 60800.034383/2009-72; Interessado: SAR; 

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

Aviação Civil nº 26, que trata de aeronavegabilidade continuada e melhorias na segurança para 

aviões categoria transporte; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo sido estabelecido, 

conforme proposta do Relator, o período de sessenta dias para o recebimento de sugestões por 

escrito; 11) Processo nº 60800.012423/2009-25; Interessado: SAR; Assunto: instauração de 

audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 31, que 

trata de requisitos de aeronavegabilidade (balões livres tripulados); Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo sido estabelecido, conforme proposta do Relator, o período de sessenta dias 

para o recebimento de sugestões por escrito; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 

12) Processo nº 07-01/29989/05; Interessado: Skytec Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: autorização 

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

aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou estar em condições de 

exercer as atividades sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 13) Processo nº 07-

01/17454/03; Interessado: Mineiros Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: renovação da autorização 

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

aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou estar em condições de 

exercer as atividades sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 14) Processo nº 07-

01/95194/02; Interessado: Ortiz 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, considerando que a empresa demonstrou 

estar em condições de exercer as atividades sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 

15) Processo nº 60800.039590/2009-13; Interessado: Master Top Linhas Aéreas S.A.; Assunto: 

aprovação da A.G.E. de 23 de junho de 2009; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando a 

manifestação favorável da unidade técnica diante da regularidade do instrumento apresentado; 16) 

Processo nº 07-01/95218/2000; Interessado: Tampa Cargo S.A.; Assunto: aprovação de alteração de 

atos constitutivos; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando a regularidade material e formal 

dos autos; Relatoria do Diretor Ronaldo Seroa da Motta: 17) Processo nº 60800.045779/2009-45; 

Interessado: Superintendência de Relações Internacionais - SRI; Assunto: aprovação do Regimento 

Interno do Plenário da ANAC; Retirado de pauta pelo Relator.  A seguir, foi admitido e submetido à 

apreciação da Diretoria, extrapauta, o seguinte processo: 18) Processo nº 07-01/91531/99; Interessado: 

BRA Transportes Aéreos Ltda. - em recuperação judicial; Assunto: aprovação da A.G.E. de 10 de 

novembro de 2008, que deliberou sobre a reeleição da Diretoria, entre outras matérias de interesse 

administrativo interno; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que o instrumento 

apresentado encontra-se em consonância com a legislação aeronáutica, a regularidade da concessionária 

perante o fisco Federal e o FGTS, bem como a manifestação favorável da Procuradoria.  Por fim, a 

Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, a indicação de José Alves da Costa para exercer cargo 

comissionado na Superintendência de Administração e Finanças - SAF, código CGE IV.  Nada mais 

havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às dezessete 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. 
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