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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2010 

 

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dez, às quinze horas e trinta e cinco 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 Cláudio Passos Simão e Marcelo Pacheco dos Guaranys e do Procurador-

Geral, Gabriel de Mello Galvão, justificada a ausência do Diretor Alexandre Gomes de Barros.  

Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião Extraordinária de Diretoria 

realizada no dia trinta de dezembro de dois mil e nove.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos 

seguintes processos: Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira: 1) Processo nº 

60800.039313/2009-19; Interessado: Master Top Linhas Aéreas S.A.; Assunto: confirmação de 

decisão ad referendum – nova concessão para exploração de serviço de transporte aéreo público 

regular de carga e mala postal; Decisão: confirmada, por unanimidade, a decisão de 18 de dezembro 

de 2009 da Diretora-Presidente, ad referendum da Diretoria, outorgando à interessada nova concessão 

para a exploração do serviço de transporte aéreo público regular de carga e mala postal pelo prazo de 

dez anos, considerando que a empresa demonstrou reunir as condições para tanto necessárias; 2) 

Processo nº 60800.000117/2010-80; Interessado: Superintendência de Administração e Finanças - 

SAF; Assunto: adequação da estrutura organizacional das Unidades Regionais de Belém e Manaus; 

Decisão: aprovada, por unanimidade, a alocação das áreas remanescentes das citadas unidades 

regionais nos postos de serviço instalados naquelas localidades, com base no princípio da 

economicidade – representado pela obtenção do melhor resultado possível de alocação dos recursos 

financeiros, econômicos e patrimoniais –, bem como na manifestação favorável da Procuradoria; 3) 

Processo nº 60800.085511/2009-16; Assunto: procedimentos e rotinas pertinentes à realização das 

reuniões de Diretoria da ANAC; Decisão: aprovada, por unanimidade, com vistas à maior 

transparência e melhor organização do processo decisório da Agência, e considerando a manifestação 

favorável da Procuradoria, a edição de instrução normativa dispondo sobre as rotinas aplicáveis às 

reuniões de Diretoria; Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 4) Processo nº 60800.074898/2009-

13; Interessado: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer; Assunto: pedido de isenção de 

cumprimento do requisito de que trata o RBHA 21.195(d)(2) para a aeronave EMB 314; Decisão: 

aprovada, por unanimidade, a concessão da isenção pleiteada, considerando haver fundamentações 



fática, técnica e regulamentar suficientes para tanto e, ainda, que a mesma não contraria o interesse 

público nem compromete a segurança de voo; 5) Processo nº 60800.055733/2009-34; Interessado: 

Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: revogação da Instrução de Aviação Civil nº 

3129, intitulada “Revisão Geral por Tempo Calendárico de Motores a Pistão Lycoming e Continental”; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando haver fundamentações fática e técnica suficientes 

para tanto e, ainda, que a revogação é de interesse público e contribuirá positivamente para a segurança 

e para o desenvolvimento da indústria de aviação civil; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys: 6) Processo nº 07-01/12805/97; Interessado: Vip Jet Aerotáxi 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; 7) Processo nº 07-01/5169/79; Interessado: Juta-Junqueira 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 a atividade sob os pontos de 

vista jurídico, econômico e operacional; 8) Processo nº 60800.068400/2008-94; Assunto: pedido de 

reconsideração de servidor relativo à aplicação de penalidade; Retirado de pauta pelo Relator.  

Passando ao item 9 da pauta, a Diretora-Presidente encaminhou aos membros da Diretoria, para 

ciência, o relatório das contratações realizadas pela Agência no último mês de dezembro, apresentado 

pela SAF em atendimento a comando inserto na Instrução Normativa nº 29, de 20 de outubro de 2009.  

A seguir, foram admitidos e submetidos à apreciação da Diretoria, extrapauta, os seguintes processos: 

Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 10) Processo nº 07-01/14688/94; Interessado: 

Eldoban 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; 11) Processo nº 07-15/4708/84; Interessado: Fercris Aviação Agrícola UWA 

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 a atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e 

operacional.  Por fim, a Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, as indicações de: a) Adriana 

Teixeira de Castro, para exercer o cargo comissionado de Gerente Técnico de Operações Domésticas 

na Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE, código CGE 

IV; b) Cláudia Deliberai Andrioli, para exercer o cargo comissionado de Gerente Técnico na 

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM, código CGE IV; e c) Marcos Afonso Braga Pereira, 

para exercer o cargo comissionado de Gerente de Fatores Humanos na Aviação e Medicina de Aviação 



na Superintendência de Segurança Operacional - SSO, código CGE III.  Nada mais havendo a tratar, 

foram encerrados os trabalhos às dezessete horas e quinze 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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