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ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e 

quarenta e oito 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 Substituto, Cláudio Passos Simão, secretariada pela Secretária-

Geral, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença dos Diretores, Ricardo Bezerra, 

Rubens Carlos Vieira e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do Procurador-

Geral, Gabriel de Mello Galvão, justificada a ausência da Diretora-Presidente Solange Paiva 

Vieira.  Verificado o quórum para a instalação da Reunião, o Diretor-Presidente Substituto deu 

início aos trabalhos, submetendo à apreciação dos presentes a ata da Reunião Deliberativa da 

Diretoria realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e onze, a qual foi aprovada por 

unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos, de relatoria do 

Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 60800.027191/2010-43; Interessado: HGA - Hansa 

Geofísica e Aerolevantamento Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade 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; 2) Processo nº 60800.030048/2010-39; Interessado: MS 

Express Serviços e 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, 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 60800.026905/2010-04; Interessado: Santafé 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, 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 

60800.030989/2010-72; Interessado: Total Linhas Aéreas S.A.; Assunto: prorrogação do contrato 

de concessão para exploração de serviço de transporte aéreo público regular de passageiro e carga; 

Decisão: aprovada, por unanimidade, a prorrogação, pelo prazo de 10 (dez) anos – com vistas a 

que seja mantida uniformidade, no particular, entre os contratos firmados entre a Agência e as 

concessionárias de serviços por ela autorizadas –, do contrato de concessão em causa, 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 60800.047370/2009-63; Interessado: 

Passaredo Transportes Aéreos Ltda.; Assunto: pedido de utilização de slots disponíveis nos finais 

de semana no Aeroporto de Congonhas (SP) – Reconsideração das decisões adotadas na Reunião 

Deliberativa da Diretoria de 11 de janeiro de 2011; Decisão: ao proceder, por proposta do Relator, à 

reapreciação da matéria à vista das considerações expendidas no Parecer nº 03/2011/GEAC/SRE, 

de 15 de fevereiro de 2011, a Diretoria, por 3 votos a um (voto contrário do Relator o Diretor 

Rubens Carlos Vieira, que se posicionou no sentido da manutenção da decisão originalmente 

adotada), decidiu reconsiderar as decisões adotadas na mencionada Reunião Deliberativa 

relativamente ao pleito apresentado pela Passaredo, tendo sido deliberado: I – fossem conduzidos, 

pela Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado, os procedimentos 

necessários à realização do 3º Procedimento Administrativo de Alocação de slots disponíveis no 

aeroporto de Congonhas/SP, nos termos da Resolução nº 02, de 2006; II – fossem mantidos os 

trabalhos, atualmente em curso, de elaboração de proposta de ato normativo estabelecendo os 

procedimentos unificados para alocação de slots nos aeroportos brasileiros. Em seguida, foi a vez de 

o Diretor Rubens Carlos Vieira submeter à consideração da Diretoria, com proposta de apreciação 

da correspondente matéria extrapauta, o Voto-Vista referente ao pedido de vista realizado na 

Reunião Deliberativa de 8 de fevereiro de 2011, tendo sido então deliberado: 6) Processo nº 

60800.028962/2010-10; Interessado: Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima 

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

passageiro, carga e mala postal; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a 

empresa demonstrou estar em condições para a exploração do serviço em causa, tendo atendido 

todas as etapas processuais previstas na legislação em vigor para a autorização de empresa 

estrangeira, bem como diante da manifestação favorável das Superintendências de Segurança 

Operacional – SSO e de Infraestrutura Aeroportuária - SIA.   Por fim, com base no comando inserto 

nos arts. 2º e 4º da Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, passou-se ao sorteio de 

processos entre os Diretores, para relatoria, obtendo-se o seguinte resultado: 1) Processo nº 

60800.015245/2010-28; Interessado: Superintendência de Segurança Operacional - SSO; Assunto: 

Audiência pública para edição do RBAC 125 (Certificação e operações: aviões com capacidade de 

assentos de mais de 19 passageiros ou capacidade máxima de carga paga de 2720 kg –6000 lb. – ou 

mais); Relator sorteado: Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino; 2) Processo nº 

60800.015859/2010-18; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR Assunto: 

Audiência pública para edição da Emenda nº 02 ao RBAC 01 (Regulamentos brasileiros de aviação 

civil - definições, regras de redação e unidades de medida); Relator sorteado: Diretor Cláudio 

Passos Simão; 3) Processos nº 60800.083466/2009-95 e 60800.000566/2010-28; Interessado: 

Superintendência de Aeronavegabilidade – SAR; Assunto: Audiências públicas para edição do 



RBAC 43 (Manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e modificações) e do RBAC 145 

(Organizações de manutenção de produto aeronáutico); Relator sorteado: Diretor Ricardo Bezerra.  

Nada mais havendo a tratar, e agendando a próxima reunião para o dia primeiro de março, em 

Brasília, o Diretor-Presidente Substituto encerrou os trabalhos às dezessete horas, 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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