
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 10 e 11 DE JULHO DE 2013 

 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e três 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, Vitor Mateus 

Silva Ramos, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão, Ricardo Bezerra e 

Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do representante da Procuradoria, João Eudes 

Leite Soares Neto, afastado o Diretor Rubens Carlos Vieira, nos termos do Despacho da Presidenta 

da República publicado no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 2012, Seção 2, página 2, 

com base na Exposição de Motivos nº 12, de 24 de novembro de 2012, da Secretaria de Aviação Civil 

da Presidência da República.  Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente 

deu início aos trabalhos, passando à aprovação da ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada 

no dia dois de julho de dois mil e treze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, 

procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco 

dos Guaranys: 1) Processo nº 00058.039963/2013-61; Assunto: edição de Resolução que altera a 

Resolução nº 207, de 22 de novembro de 2011, que dispõe sobre a inspeção de segurança nos 

aeroportos; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista atender às diretrizes e orientações da 

Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias - CONAERO; Relatoria do Diretor Cláudio Passos 

Simão: 2) Processo nº 60800.079079/2011-79; Assunto: edição de Resolução estabelecendo critérios 

regulatórios quanto à implantação, operação e manutenção do Serviço de Prevenção, Salvamento e 

Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC), objeto da Audiência Pública nº 10/2012, 

encerrada em 30 de março de 2012; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a 

necessidade de estabelecer e atualizar esses critérios regulatórios, considerando haver fundamentações 

fática, técnica e regulamentar para tanto suficientes em suporte à proposta, cuja adoção não contraria o 

interesse público; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 3) Processos nº 00058.043644/2013-50, 

00058.048050/2013-35 e 00058.051360/2013-37; Assunto: reajuste das tarifas aeroportuárias 

aplicáveis aos contratos de concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, concedido 

por meio do Leilão nº 2/2011; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista determinação 

constante dos referidos contratos de concessão que estipulam reajustes anuais das tarifas aeroportuárias 

por meio de fórmula previamente estabelecida; 4) Processo nº 00058.085359/2012-25; Interessado: 

ABSA Aerolinhas Brasileiras S.A. e TAM S.A; Assunto: anuência prévia para a transferência de 



controle acionário; Decisão: aprovada, por unanimidade, a concessão de anuência à sociedade 

empresária ABSA Aerolinhas Brasileiras S.A para transferência de 100% (cem por cento) de suas 

ações à TAM S.A, sem qualquer prejuízo à apuração de eventuais infrações cometidas pela empresa, a 

ser realizada nos autos dos processos administrativos autuados sob o n° 00058.027682/2013-65 e 

00058.028698/2013-95; 5) Processo nº 00058.035236/2013-24; Interessado: Helinews Serviços de 

Aerocinematografia e Aeroreportagem Ltda. - EPP; Assunto: autorização operacional para exploração 

de serviço aéreo público especializado nas atividades aerocinematografia e aeroreportagem; 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. Na oportunidade o 

Diretor Ricardo Bezerra propôs a abertura de processo administrativo para verificar se a empresa 

Helinews Serviços de Aerocinematografia e Aeroreportagem Ltda. - EPP está operando seus serviços 

antes da autorização operacional concedida pela ANAC; 6) Processo nº 00058.029291/2013-85; 

Interessado: Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S.A.; Assunto: renovação da autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aerolevantamento; 

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; 7) Processo nº 

00058.029097/2013-08; Interessado: Vem Aviation Táxi Aéreo Ltda. - ME; Assunto: 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; 8) 

Processo nº 00058.021952/2013-24; Interessado: Brabo Táxi Aéreo Ltda. - ME; 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.  Às dezenove horas e vinte e seis minutos, a Reunião foi interrompida, tendo 

sido retomada aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dezessete horas e vinte 

minutos, no Plenário da sede da ANAC em Brasília.  Verificado novamente o quórum para instalação e 

continuação da Reunião, com a alteração da participação do Diretor Cláudio Passos Simão, por meio 

de videoconferência.  Dando prosseguimento, foi submetida e admitida, extrapauta, a apresentação de 

voto-vista do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys, referente ao seguinte processo: 9) 

Processo nº 60800.174362/2011-11; Relatoria: Diretor Cláudio Passos Simão; Assunto: edição de 

Resolução dispondo sobre o acesso ao transporte aéreo de passageiros que necessitam de assistência 

especial, objeto da Audiência Pública nº 19/2012, encerrada em 2 de outubro de 2012, Decisão: 

aprovado, por unanimidade, consideradas as contribuições recebidas por ocasião da audiência pública 

e tendo em vista a grande relevância da matéria para a sociedade em face dos princípios da 



transparência, publicidade, eficiência e efetividade, norteadores da ação regulatória desta Agência.  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 os seguintes 

resultados: 1) Processo nº 00066.027856/2013-91; Interessado: Superintendência de 

Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de 

certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-550 – Sistema ATTCS; Relator sorteado: 

Diretor Cláudio Passos Simão; 2) Processo nº 00066.021669/2013-01; Interessado: SAR; Assunto: 

estabelecimento de duas condições especiais a serem incorporadas à base de certificação do projeto de 

tipo do avião Embraer EMB-550 – Comando de voo do tipo manche lateral; Relator sorteado: Diretor 

Ricardo Bezerra; 3) Processo nº 00066.025816/2013-12; Interessado: SAR; Assunto: estabelecimento 

de duas condições especiais a serem incorporadas à base de certificação do projeto de tipo do avião 

Embraer EMB-550 – Múltiplos modos de operação do sistema de controle de voo e notificação sobre a 

posição das superfícies de controle; Relator sorteado: Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos 

Guaranys; 4) Processo nº 00066.025380/2013-53; Interessado: SAR; Assunto: estabelecimento de 

condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-

145 – Película hidrofóbica.; Relator sorteado: Diretor-Presidente Marcelo Pacheco dos Guaranys.  

Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezoito horas e vinte e oito 

minutos, após o que foi por mim, Vitor Mateus Silva Ramos, lavrada a presente Ata, por todos os 

Diretores presentes lida e assinada. 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 

Diretor-Presidente 

 

 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 

Diretor de Aeronavegabilidade 

 

 

RICARDO BEZERRA 

Diretor de Regulação Econômica 

 

 
CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 

Diretor de Operações de Aeronaves
 


