
 

 

 

 

DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2011 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às quinze horas e vinte 

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

Civil - ANAC, no Plenário da sede em Brasília.  A sessão foi presidida pelo Diretor-Presidente, 

Marcelo Pacheco dos Guaranys, secretariada pela Chefe da Assessoria Técnica, Lígia Maria 

Rocha e Benevides, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão, Ricardo 

Bezerra e Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a 

participação, via videoconferência do Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino.  

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 

dezesseis de agosto de dois mil e onze, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 

conforme item II-a da pauta, foi a vez de o Diretor-Presidente submeter à consideração da Diretoria 

o Voto-Vista referente ao pedido de vista por ele realizado na Reunião Deliberativa de 26 de julho 

de 2011, tendo sido, então, deliberado: 1) Processo nº 60800.066759/2009-16; Assunto: edição de 

resolução dispondo sobre a regulamentação do Serviço de Atendimento ao Passageiro de Transporte 

Aéreo Regular; Decisão: aprovada, por unanimidade,  a proposta consubstanciada no Voto do 

Relator com as alterações sugeridas no Voto-Vista do Diretor-Presidente, considerando tratar-se de 

medida voltada para o atendimento do interesse público.  Na sequência, procedeu-se à deliberação 

dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 60800.099491/2011-

13; Interessado: Aero Agrícola Nordestina Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração 

de serviço aéreo público especializado na atividade 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 

60800.097510/2011-69; Interessado: Imbaá Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: renovação da 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade 

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 60800.065860/2011-66; Interessado: Terceiro Milênio Aviação 

Agrícola Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

público especializado na atividade 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 60800.070083/2011-71; Interessado: 



Skymaster Airlines Ltda.; Assunto: declaração de caducidade da concessão outorgada para 

exploração de serviço de transporte aéreo público regular de carga e mala postal; Decisão: 

aprovado, por unanimidade,  tendo em vista a cassação do respectivo Certificado de Homologação 

de Empresa de Transporte Aéreo (CHETA) – requisito essencial à manutenção de sua autorização 

para operar –, registrando-se, ademais, não ter a empresa se pronunciado após notificada da abertura 

do citado processo de revogação;  Relatoria do Diretor Carlos Eduardo Pellegrino: 6) Processo nº 

60800.026702/2010-18; Assunto: revogação da Instrução de Aviação Civil 3150, intitulada “Dados 

Técnicos e Registros Utilizados para Modificações e Reparos”; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, considerando que as correspondentes informações encontram-se incorporadas ao 

Manual de Procedimentos MPR-900, Volume 4, Capítulo 9.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-

Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e trinta e cinco 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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