
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2011 

 

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às quinze horas e cinquenta 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, Marcelo Pacheco 

dos Guaranys, secretariada pelo Chefe da Assessoria Técnica Substituto, Sergio Ramos Favarini, e 

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

do Procurador-Geral Gabriel de Mello Galvão e, via videoconferência, do Diretor Carlos Eduardo 

Magalhães da Silveira Pellegrino. Verificado o quórum para 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 quatro de outubro de dois mil e onze, a qual foi aprovada por unanimidade.  

Em seguida, procedeu-se à deliberação do seguinte processo: Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo 

Pacheco dos Guaranys: 1) Processo nº 60800.025449/2010-77; Assunto: instauração de audiência pública 

sobre proposta de resolução que institui o Sistema Eletrônico de Registro de Voo.; Decisão: retirado de 

pauta pelo relator; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 60800.136125/2011-44; 

Interessado: Aeroagrícola Chapadão 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 60800.031597/2010-21; Interessado: Amazônia 

Aviação Agrícola 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; 4) Processo nº 60800.140370/2011-56; Interessado: Aviação Agrícola 

Buttarello 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; 5) Processo nº 60800.142414/2011-82; Interessado: Grifo 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; Em 

seguida, o Diretor Rubens Carlos Vieira submeteu aos Diretores proposta de inclusão de matéria para 

apreciação extrapauta, a qual, aceita por unanimidade, resultou na seguinte deliberação: 6) Processo nº 

60800.018840/2010-15; Assunto: Homologação da licitação para a concessão da construção parcial, 

manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (ASGA); Decisão: 



aprovada, por unanimidade, a homologação do processo licitatório referente ao Leilão nº 1/2011, tendo 

em vista a regularidade dos atos e a estrita obediência à legislação vigente e a adjudicação da outorga 

da concessão ao consórcio Inframerica, formado pelas sociedades empresárias INFRAVIX Participações 

S/A e Corporación América S.A. A respeito dos trabalhos conduzidos pela Comissão de Licitação 

especialmente criada para conduzir este processo, o Diretor Rubens Vieira ressaltou a qualidade do 

trabalho elaborado pelo grupo destacando a elevada capacidade técnica e o alto grau de comprometimento 

da equipe. Por fim, com base no comando inserto no art. 4º da Instrução Normativa nº 33, de 12 de 

janeiro de 2010, passou-se ao sorteio, entre os Diretores, de processos para relatoria, obtendo-se o 

seguinte resultado: 1) Processo nº 60800.167318/2011-47; Interessado: Superintendência de 

Infraestrutura Aeroportuária - SIA; Assunto: aprovação do Plano Específico de Zoneamento de Ruído 

para o Aeroporto de Paraty; Relator sorteado: Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino; 

2) Processo nº 60800.060386/2011-86; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; 

Assunto: Revogação da IAC 3144 (Aeronaves Históricas); Relator sorteado: Diretor Carlos Eduardo 

Magalhães da Silveira Pellegrino e 3) Processo nº 60800.021592/2010-90; Interessado: Superintendência 

de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: Revogação do artigo 2º da Resolução nº 95: Diretor Ricardo 

Bezerra. 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, Sérgio Ramos Favarini, lavrada a presente Ata, por todos os 

Diretores presentes lida e assinada.  

 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 
Diretor-Presidente 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 
Diretor de Operações de Aeronaves 

 
 
 
 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 
Diretor de Aeronavegabilidade 

 
 
 
 

RICARDO BEZERRA 
Diretor de Regulação Econômica 

 
 
 
 

RUBENS CARLOS VIEIRA 
Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 

 


