
 

 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2011 

 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às onze horas e trinta e cinco 

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 Interino, Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, secretariada 

pela Chefe da Assessoria Técnica, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença dos 

Diretores Ricardo Bezerra e Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello 

Galvão. Verificado o quórum para a instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos 

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

realizada no dia doze de abril de dois mil e onze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na 

sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Ricardo 

Bezerra: 1) Processo nº 60800.062458/2008-24; Interessado: Superintendência de Regulação 

Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE; Assunto: interpretação do art. 1º da Resolução 

nº 55, de 8 de outubro de 2008, no que respeita à autorização de voos não regulares no Aeroporto 

de São Paulo/Congonhas (SBSP) nos feriados nacionais verificados durante a semana; Decisão: 

aprovada, por unanimidade, a edição de decisão permitindo a operação de voos não regulares nos 

citados dias, desde que verificado cancelamento de voos regulares no slot da operação pleiteada e 

mediante prévia autorização da Infraero, do DECEA e da ANAC; Relatoria do Diretor Rubens 

Carlos Vieira: 2) Processo nº 60800.028343/2011-14; Interessados: Gerência-Geral de Análise e 

Pesquisa da Segurança Operacional - GGAP e Superintendência de Segurança Operacional - SSO; 

Assunto: edição de resolução instituindo a Iniciativa Estratégica de Segurança Operacional para a 

Aviação Civil Brasileira (BSSI) e criando o Grupo Brasileiro de Segurança Operacional (BAST) e 

o Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Comercial (BCAST); Decisão: 

aprovada, por unanimidade, a proposta consubstanciada no Voto do Relator no sentido da 

conversão do julgamento em diligência, restituindo-se os autos às unidades proponentes para 

elucidação das questões ali suscitadas pelo Relator.  A seguir, o Diretor Ricardo Bezerra submeteu 

à apreciação dos Diretores proposta de inclusão da seguinte matéria para deliberação extrapauta: 

Processo nº 60800.026708/2011-68; Interessado: Aviação Agrícola Alagoana Ltda.; Assunto: 

renovação de autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na 

modalidade aeroagrícola.  Diante da inviabilidade de análise prévia da matéria por parte dos 

demais Diretores, a proposta no sentido da admissão respectiva para deliberação extrapauta não 



foi acolhida.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às doze horas 

e sete minutos, após o que foi por mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, lavrada a presente Ata, 

por todos os Diretores presentes lida e assinada.  

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 

Diretor-Presidente Interino 

 

 

 

RICARDO BEZERRA 

Diretor de Regulação Econômica 

 

 

 

RUBENS CARLOS VIEIRA 

Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 

 


