
 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às quinze horas e quarenta 

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 pela Chefe da Assessoria Técnica 

Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos 

Simão e Ricardo Bezerra e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, 

via videoconferência, dos Diretores Rubens Carlos Vieira e 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 dezesseis de novembro de dois mil e onze, a qual foi aprovada, por 

unanimidade.  Em seguida, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor 

Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 60800.143030/2011-87; Interessado: Guanagri 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; 2) Processo nº 60800.173591/2011-19; Interessado: Aero Agrícola MS 

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 60800.154642/2011-03; Interessado: Mirim 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 60800.165124/2011-15; Interessado: Nitz 

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 60800.186558/2011-41; Interessado 

Terral Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço 



de transporte aéreo público não regular 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; 6) Processo nº 

60800.137999/2011-19; Interessado: Star Fly Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: revogação da autorização 

operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi 

aéreo; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa infringiu o previsto no 

art. 8º, § 1º, inciso IV, c/c art. 34, incisos III e VI, das Instruções Reguladoras para Autorização e 

Funcionamento de Empresas de Táxi Aéreo e de Serviço Aéreo Especializado, aprovadas pela 

Portaria nº 190/GC-5, de 20 de março de 2001; Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira: 7) 

Processo nº 60800.109356/2011-85; Assunto: instauração de audiência pública para 

estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do 

avião Embraer EMB-550; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão do texto proposto a 

audiência pública, tendo sido estabelecido o prazo de dez dias para o recebimento de sugestões por 

escrito; 8) Processo nº 60800.035000/2011-06; Assunto: edição de resolução para a atualização dos 

procedimentos a serem observados na inspeção de segurança da aviação civil contra atos de 

interferência ilícita nos aeroportos; Decisão: aprovada, por unanimidade, tendo em vista a 

necessidade de consolidação dos diversos procedimentos a serem observados na inspeção, visando 

racionalizar a atuação dos Agentes de Proteção da Aviação Civil - APAC nos aeroportos e tornar 

mais transparente os direitos e deveres dos passageiros quando da utilização dos serviços aéreos, 

simplificando o acesso às informações relativas ao controle de segurança para o embarque.  Ainda 

sobre a edição da mencionada resolução, restou consignada a desnecessidade de instauração de 

audiência pública sobre a matéria, tendo em vista tratar-se de atualização do seu conteúdo, não de 

edição de novas normas; 9) Processo nº 60800.073946/2011-62; Assunto: edição de resolução 

dispondo sobre a utilização compartilhada da infraestrutura de despacho de passageiros e bagagens 

nos aeródromos brasileiros; Decisão: aprovado, por unanimidade, por se tratar de norma que visa à 

otimização do uso dos terminais, aumentando sua capacidade e o nível de serviço prestado aos 

usuários; Relatoria do Diretor Carlos Eduardo Pellegrino: 10) Processo nº 60800.230221/2011-88; 

Interessado: HRT Oil & Gas; Assunto: pedido de isenção de cumprimento do requisito de que trata 

o RBHA 61.39(c)(1); Decisão: diante da necessidade de modificação do Regulamento Brasileiro de 

Homologação Aeronáutica 61 no que tange ao requisito em questão e ante a urgência da matéria, a 

Diretoria deliberou no sentido de que o Diretor Pellegrino seja o Relator da proposta de resolução 

sobre a matéria e aprovou, desde logo, por unanimidade, a realização de audiência pública, 

fixando-se o prazo de dez dias para o recebimento de sugestões por escrito.  A seguir, o Diretor 



Ricardo Bezerra, o Diretor Rubens Vieira e o Diretor-Presidente, respectivamente, submeteram à 

apreciação dos demais Diretores propostas de inclusão de matérias para deliberação extrapauta.  

Aceitas as propostas por unanimidade, restou deliberado: 11) Processo nº 60800.029122/2010-74; 

Assunto: pedido de dilação de prazo para relatoria da proposta de audiência pública para edição de 

emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 121, intitulado “Requisitos Operacionais: 

Operações Domésticas, de Bandeira e Suplementares”; Decisão: aprovada, por unanimidade, a 

prorrogação do referido prazo por trinta dias, nos termos do disposto no art. 5º, § 2º, da Instrução 

Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010; 12) Processo nº 60800.018840/2010-15; Assunto: 

concessão da construção parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São 

Gonçalo do Amarante (ASGA); Decisão: aprovada, por unanimidade, a determinação, na forma do 

art. 41, inciso XLIV, do Regimento Interno da ANAC, aprovado pela Resolução nº 110, de 15 de 

setembro de 2009, com as alterações posteriores, no sentido de que a Superintendência de 

Infraestrutura Aeroportuária realize todos os atos necessários à assinatura do contrato de concessão 

para construção parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do 

Amarante, por se tratar apenas de verificação do cumprimento dos requisitos previstos no Edital do 

Leilão nº 01/2011, não havendo margem de discricionariedade, e por constituir mero ato de 

execução; 13) Processo nº 60800.018840/2010-15; Assunto: projeto de cooperação técnica 

internacional para o fortalecimento da capacidade institucional da Agência de Aviação Civil de 

Cabo Verde; Decisão: aprovado, por unanimidade, o Documento de Projeto apresentado, bem 

como a sua assinatura na reunião ordinária da Comunidade de Autoridades de Aviação Civil 

Lusófonas, a ser realizada no Rio de Janeiro, no dia 24 do corrente mês.  Nada mais havendo a 

tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezessete horas e cinqüenta minutos, após o que 

foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes 

lida e assinada. 
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