
 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às dezoito horas e trinta e cinco 

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

- ANAC, na Sala de Reuniões número três do 23º andar do prédio da ANAC no Rio de Janeiro.  A 

Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente Solange Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-

Geral Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença dos Diretores Cláudio 

Passos Simão e Marcelo Pacheco dos Guaranys e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão.  

Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia dez 

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

Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 1) Processo nº 60800.072860/2009-06; Interessado: 

Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA; Assunto: afastamento do País; Retirado de 

pauta em virtude da ausência do Relator; 2) Processo nº 60800.068331/2009-08 – leitura do voto 

procedida pela Diretora-Presidente, nos termos do art. 5º, § 1º, do Regimento Interno; Interessado: 

SIA; Assunto: afastamento do País; Decisão: aprovado, por unanimidade, o afastamento do País, no 

período de 22 a 28 de novembro de 2009, da Sra. Marilda Tavares dos Santos, para participar da 

Sétima Reunião da Conferência do Comitê Regional CAR/SAM de Prevenção do Perigo 

Aviário/Fauna (CARSAMPAF/7), em Point Salines (Granada); Relatoria do Diretor Cláudio Passos 

Simão: 3) Processo nº 60830.008653/2009-32; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - 

SAR; Assunto: participação de servidor em curso; Decisão: aprovada, por unanimidade, a 

participação do Sr. Fábio de Almeida Rodrigues, Técnico em Regulação de Aviação Civil, no Curso 

para Mecânico da Aeronave AS 350, a ser realizado no período de 23 de novembro a 11 de dezembro 

de 2009, na empresa Helibras - Helicópteros do Brasil S.A., em Itajubá (Minas Gerais), em 

substituição ao Sr. Marcelo Messery Dias; 4) Processo nº 60800.072272/2009-64; Interessado: SAR; 

Assunto: afastamento do País; Decisão: aprovado, por unanimidade, o afastamento do país, no 

período de 29 de novembro a 4 de dezembro de 2009, do Sr. Tiago Antunes Vieira de Menezes, 

Especialista em Regulação de Aviação Civil, para participar da Reunião da Coordenação Internacional 

de Substituição de Halon, em Montreal (Canadá); 5) Processo nº 60800.062967/2009-38; Interessado: 

SAR; Assunto: afastamento do País; Decisão: aprovado, por unanimidade, o afastamento do país, no 

período de 5 a 12 de dezembro de 2009, do Sr. Nelson de Azevedo Petra Bittencourt, Especialista em 

Regulação de Aviação Civil, para participar do curso PT6A Large Series - Line Maintenance (TC) - 



Pratt & Whitney Canada, em Saint-Hubert (Canadá), em substituição ao Sr. Austro de Araújo Faleiros, 

Técnico em Regulação de Aviação Civil; 6) Processo nº 60800.073617/2009-05; Interessado: SAR; 

Assunto: afastamento do País; Decisão: aprovado, por unanimidade, o afastamento do país, no 

período de 11 a 16 de dezembro, do Sr. Lindolfo Reitz, Assessor Técnico, para participar da reunião 

que visa dar continuidade ao desenvolvimento do Acordo Bilateral sobre Segurança da Aviação Civil 

(Bilateral Aviation Safety Agreement - BASA) entre o Brasil e a Comunidade Européia, em Bruxelas 

(Bélgica); 7) Processo nº 60860.010780/2009-44; Interessado: Superintendência de Segurança 

Operacional - SSO; Assunto: afastamentos do País; Retirado de pauta pelo Relator; 8) Processo nº 

60800.032733/2009-66; Interessado: SAR; Assunto: aprovação de condição especial a ser incorporada 

à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-505, aplicável ao sistema de 

combustível, objeto de audiência pública encerrada em 16 de outubro de 2009; Decisão: aprovado, 

por unanimidade, nos termos da proposta original, diante da ausência de comentários durante o 

processo de audiência, considerando haver fundamentação fática, técnica e regulamentar suficiente em 

suporte à proposta e que a decisão adotada por esta Autarquia é de interesse público, pois visa 

contribuir para a manutenção dos níveis mínimos exigidos pelos requisitos de aeronavegabilidade 

aplicáveis à aviação civil; 9) Processo nº 60800.021129/2009-12; Interessado: SSO; Assunto: 

aprovação do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 175, intitulado “Transporte de artigos 

perigosos em aeronaves civis”, e da Instrução Suplementar nº 175-001, intitulada “Orientações para o 

transporte de artigos perigosos em aeronaves civis”, objeto de audiência pública encerrada em 5 de 

maio de 2009; Retirado de pauta pelo Relator; 10) Processo nº 60800.054608/2009-15; Interessado: 

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

da Aviação Civil nº 21, que trata de certificação de produto aeronáutico; Decisão: aprovado, por 

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

recebimento de sugestões por escrito; 11) Processo nº 60800.063473/2009-71; Interessado: SSO; 

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

Aviação Civil nº 121, que trata de requisitos operacionais (operações domésticas, de bandeira e 

suplementares); Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo sido estabelecido, conforme proposta do 

Relator, o período de trinta dias para o recebimento de sugestões por escrito; Relatoria do Diretor 

Marcelo Pacheco dos Guaranys: 12) Processo nº 60800.072218/2009-19; Interessado: 

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE; Assunto: 

afastamentos do país; Decisão: aprovados, por unanimidade, os afastamentos do País, no período de 

28 de novembro a 6 de dezembro de 2009, dos Srs. Rogério Teixeira Coimbra, Gerente de Regulação 

Econômica, e Viviane Gil Franco, Especialista em Regulação de Aviação Civil, para participarem do 

Encontro do Painel sobre Aspectos Econômicos de Aeroportos, em Montreal (Canadá); 13) Processo 

nº 60800.014770/2006-40; Interessado: Linhas Aéreas de Transportes Internacionais Ltda. - Latin Air; 



Assunto: autorização de funcionamento jurídico como empresa de serviço de transporte aéreo regular 

de carga e mala postal; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou 

estar em condições de exercer a atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 

14) Processo nº 07-01/5336/72; Interessado: Líder Táxi Aéreo S.A. - Air Brasil; Assunto: autorização 

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

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

atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 15) Processo nº 

60800.059847/2008-72; Interessado: Viaero Vidotti Aero 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 a 

atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 16) Processo nº 07-14/915/84; 

Interessado: Visual Propaganda Aérea Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeropublicidade; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

considerando que a empresa demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob os pontos de 

vista jurídico, econômico e operacional; 17) Processo nº 60800.069359/2008-73; Interessados: TAM 

Linhas Aéreas S.A. e Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A.; Assunto: aditamento ao acordo de código 

compartilhado; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando as manifestações favoráveis das 

equipes técnicas da SRE e com fundamento jurídico no art. 192 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 

1986, c/c as disposições da Portaria nº 70/DGAC, de 11 de fevereiro de 1999.  A seguir, foi admitido e 

submetido à apreciação da Diretoria, extrapauta, o seguinte processo, de Relatoria do Diretor Marcelo 

Pacheco dos Guaranys: 18) Processo nº 07-01/93923/99; Interessado: W & J 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, considerando 

que a empresa demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob os pontos de vista jurídico, 

econômico e operacional.  Na sequência, foi admitida e submetida à apreciação da Diretoria, 

extrapauta, proposta no sentido da alteração da programação de afastamentos do País efetuada pela 

Superintendência de Segurança Operacional - SSO, aprovada pela Diretoria em sua reunião de 29 de 

setembro do corrente ano, no sentido de: a) indicar o Sr. André Marques Caetano, Especialista em 

Regulação de Aviação Civil, para participar do Grupo de Avaliação de Aeronave Piaggio, no período 

de 23 a 28 de novembro de 2009, na Itália, em substituição ao Sr. Roberto Carlos Fernandes, Gerente 

de Avaliação de Aeronaves e Simuladores de Voo; e b) indicar o Sr. José Jorge da Rocha Ferreira, 

servidor da Divisão de Segurança Operacional - DSO da Unidade Regional Manaus, para participar do 

Course IDISR, no período de 23 a 27 de novembro de 2009, em Lima (Peru), em substituição ao Sr. 

Geraldo Gomes Alves, responsável pela mencionada Divisão, e designar, adicionalmente, os Srs. Joel 

Sebastião Maia Júnior, servidor da DSO da Unidade Regional São Paulo, e Henrique Helms, servidor 



da DSO da Unidade Regional Porto Alegre, para participarem do referido curso.  Nada mais havendo a 

tratar, foram encerrados os trabalhos às dezenove horas e quarenta minutos, após o que foi por mim, 

Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 

 

 

 

SOLANGE PAIVA VIEIRA 
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