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ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2011 

 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e cinquenta e um 

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

Civil - ANAC, na Sala de Crise situada no 9º andar do prédio da ANAC em São Paulo. A sessão foi 

presidida pelo Diretor-Presidente Interino Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, e 

contou com a presença dos Diretores Ricardo Bezerra e Rubens Carlos Vieira, e com a 

participação, via videoconferência, da Chefe da Assessoria Técnica, Lígia Maria Rocha e 

Benevides, e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão. Verificado o quórum para a 

instalação da Reunião, o Diretor-Presidente Interino deu início aos trabalhos, submetendo à 

apreciação dos presentes a ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia vinte e nove de 

março de dois mil e onze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à 

deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente Interino, Carlos Eduardo 

Pellegrino: 1) Processo nº 60800.032070/2011- 02; Assunto: instauração de sessão presencial com 

vistas à complementação da abordagem da matéria objeto da Audiência Pública nº 26/2010, 

especificamente no que concerne à disposição contida no parágrafo 61.153(a)(1) da proposta de 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 61, referente à idade mínima exigida a postulantes de 

licença de piloto de planador; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a medida 

atende ao interesse público; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 

60800.030197/2010-06; Interessado: New Fly Aviação Agrícola Ltda; Assunto autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade 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; 3) Processo nº 

60800.028538/2010-75; Interessado: Seragri - Serviços Aero Agrícolas Ltda; Assunto: autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade 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 nº 

60800.030816/2010-54; Interessado: Solag - Sol e Lua Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade 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; 5) 

Processo nº 60800.025080/2011-83; Interessado: Somar Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: 



autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade 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 nº 60800.010678/2011-78; Interessado Nova Era Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: 

renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na 

modalidade 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. Nada mais havendo a tratar, e agendando a próxima reunião para o dia 

doze de abril, o Diretor-Presidente Interino encerrou os trabalhos às quinze horas e nove 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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