ATA DA ASSEMBLÉIA DE AVIADORES PARA TRATATIVAS DA CONSTITUIÇÃO DE
ENTIDADE DE DEFESA DOS INTERESSES DOS PILOTOS DE AERONAVES NO
ESTADO DE MINAS GERAIS

No dia 20 de dezembro de 2012, às 16:15 horas, na Sala de Treinamento da Algar Aviation,
situada no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, MG, com a presença dos aviadores
abaixo listados, foi realizada uma assembleia para tratativas da constituição de entidade
privada em defesa dos interesses dos pilotos de aeronaves no Estado de Minas Gerais, cuja ata
é relatada nos seguintes termos:
Lista de Presenças

Email

Telefone

Montezuma Leal Miranda

montezumamiranda@gmail.com

(31)9113-8000

Antonio C. Mattos de Almeida

tchemattos@uol.com.br

(31)9951-1071

Antonio Lúcio Justino

aluciojustino@yahoo.com.br

(31)9158-6859

Luiz Carlos Ribeiro

luizcarlosljq@gmail.com

(31)9135-8177

Marcelo Novaes Seabra

mnseabra@gmail.com

(31)9955-8790

Sérgio De Filippis

sergiodefilippis@yahoo.com.br

(31)9871-23..

Enrick De Filippis

enrickdf@gmail.com

(31)8396-9399

Rafael Junqueira

rafaeljsv@hotmail.com

(31)8849-2020

Rodrigo de Souza Avelar

rodrigosavelar@hotmail.com

(31)9299-0879

Danilo F. Cortizo de Souza

danilofcs@yahoo.com.br

(31)9110-3933

André Viana Martins

andreviana9@hotmail.com

(31)8455-2548

Alexandre Fonseca de Souza

Alex.souza71@gmail.com

(31)9142-9126

Luiz Felipe Passos da Cunha Lins Reis

luizfelipepclreis@hotmail.com

(31)9222-5000

Kleber J. Trindade

trindadekleber@hotmail.com

(31)9277-3101

Theo Rohlfs Coelho

theocoelho@globo.com

(31)8704-2244

Lista de Presenças

Carlos Antonio Ricardo Júnior

carlricard@gmail.com

(31)8807-9727

Kleandro Vieira Lima

kleandro@gmail.com

(31)8878-1911

Leandro Fausto Ribeiro

lefarr@msn.com

(31)9318-7561

Aldo Alves Altíssimo

altissimopilot@hotmail.com

(31)9139-8061

Adilson Dias Queiroz

adilsonpiloto@yahoo.com.br

(31)8701-2014

Sérgio Luiz Campos

cmtesergiocampos@gmail.com

(31)9140-6666

José Pedro Monteiro de Barros

jp.monteiro@yahoo.com.br

(31)9238-4600

Patrick Pereira de Castro

ppdcastro@yahoo.com.br

(31)8884-6931

Roberto Saltiel Barbosa da Silva

saltiel@uol.com.br

(31)9345-0326

Felipe Deotli de Assis

Felipe.deotli@hotmail.com

(32)8802-3250

Sérgio Augusto Abreu de Assis

gutoassis2@gmail.com

(32)9979-1000

Sérgio Augusto Deotli de Assis

sergiodeotli@hotmail.com

(32)8885-5192

João Lúcio Chaves de Melo

chavesjlm@gmail.com

(31)8727-7060

Renato Perona Balbino

rperona1@gmail.com

(31)9132-8503

Lucas Schaper

lucaschaper@hotmail.com

(31)9974-9411

Renard Barros Queiroz

renardqueiroz@yahoo.com.br

(31)9967-6157

Edison Inácio de Araújo

(31)9957-7773

José Welington C. Carvalho

jwcc1@ig.com.br

(31)9167-1331

Sérgio Antonini

seergioantonini@terra.com.br

(31)9981-5740

João César Otoni Barbosa

joaocesar@sunbird.com.br

(31)8738-7195

Geraldo Braga Antunes

gbraga@terra.com.br

(31)9984-0245

Gustavo Aguiar dos Santos

gustavocmt@yahoo.com.br

(31)9335-3411

Olimpio Silva Ferreira

olimpioe90@msn.com

(31)8477-7250
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Antonio A. Saturnino

agsaturnino@hotmail.com

(31)9255-3999

Sérgio Luiz Mourão

mourao7949@terra.com.br

(31)9213-8279

Raphael Aparecida Ribeiro

raphaelaparibeiro@hotmail.com

(31)8402-8614

Celso A. Discacciati

celsoadiscacciati@yahoo.com.br

(31)9266-4755

Antonio Good God

antonio.goodgod@gmail.com

(31)8864-2631

Assumiu a direção da assembleia o Cmte. Montezuma Miranda, que em primeiro lugar
cumprimentou e agradeceu a presença de todos.
Em seguida, discorreu sobre a iniciativa de se constituir uma associação ou entidade
representativa da classe de aviadores de Minas Gerais, nominando sérios e incontornáveis
problemas decorrentes do relacionamento da classe com a ANAC, INFRAERO, DECEA e órgãos
afins, bem como das dificuldades oriundas da ineficiência dos serviços de controle de tráfego
aéreo e do permanente desrespeito com que são tratados os pilotos de aeronaves, cuja
atuação relevante no universo aeronáutico não recebe tratamento condigno e respeitoso da
parte das pessoas e autoridades envolvidas no dia-a-dia da profissão do aviador.
O Cmte. Montezuma levantou a hipótese de a assembleia decidir sobre uma entidade
autônoma, com sede em Belo Horizonte, e que venha cuidar dos interesses dos pilotos em
Minas Gerais, ou, opcionalmente, de se agregar a uma entidade preexistente para a defesa
desses interesses. Colocada a matéria sob a decisão da assembleia, a maioria optou pela
constituição de uma entidade privada, autônoma, representativa da classe de aviadores no
âmbito do Estado de Minas Gerais.
Em seguida, anunciou a presença na assembleia do Cmte. Theo Rohlfs, Diretor Regional em
Minas Gerais da ABRAPHE – Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros, sediada na cidade
de São Paulo.
Passada a palavra ao Cmte. Theo Rohlfs, o mesmo fez uma descrição da iniciativa que
aconteceu em São Paulo a partir de uma associação de pilotos de helicóptero, a qual deu
origem à ABRAPHE. Esta última, por sua vez, tem mostrado efetivamente um poder de
barganha e de negociação muito positivo com as autoridades aeronáuticas e aeroportuárias, a
ponto de ter estabelecido condições operacionais próprias e específicas para os pilotos de
helicópteros no Estado de São Paulo, atuando sempre com vistas a propiciar uma melhoria no
relacionamento com essas mesmas autoridades e com os seus prepostos, melhorando as
condições de trabalho dos pilotos e a segurança de voo.

O Cmte. Theo Rohlfs colocou-se ao dispor da assembleia para colaborar na formatação do
processo de constituição da entidade dos aviadores de Minas Gerais, tendo oferecido detalhes
documentais e jurídicos que sejam pertinentes com a iniciativa.
Vários pilotos manifestaram-se com detalhes e informações relativas ao precário, obsoleto,
demorado e ineficiente sistema empregado pelos controladores de voo e pela INFRAERO,
notadamente no que se refere à facilitação do trabalho dos aviadores, em todas as
circunstâncias trazendo prejuízos não só para os proprietários de aeronaves, dada a demora e
outros entraves para o bom desempenho de voos, mas, sobretudo, pela falta de consideração
para com a pessoa do aviador, o qual é, em primeira e última análise, o elemento mais
importante no mundo aeronáutico.
Discorreu-se também com a apresentação de casos absolutamente esdrúxulos e que denotam
uma desatualização das autoridades aeronáuticas, especialmente se for estabelecido um
parâmetro com outras agências reguladores no mundo inteiro a evidenciar o atraso e o
descompasso da aviação brasileira nos tempos atuais.
Alguns aeronautas ainda levantaram questões relativas a proibições e restrições operacionais
em alguns aeroportos, sobretudo em Confins (SBCF), que além de aumentar custos e causar
desconforto a proprietários, pilotos e passageiros de aeronaves particulares, encarecem as
operações, e o que é mais grave, afetam a segurança de voo.
O Cmte. Montezuma reassumiu a direção da assembleia e apresentou o piloto Antonio Good
God para discorrer sobre as relações jurídicas que deverão ser observadas na elaboração do
estatuto da entidade a ser criada. Este último fez menção a processos sob seu patrocínio no
âmbito da ANAC. Mostrou o despreparo de funcionários que assumiram na ANAC posições de
comando, por exemplo, em órgãos de aeronavegabilidade e de segurança de voo, bem como
no julgamento de processos administrativos, os quais, na maioria das ocasiões, têm
demonstrado que não conhecem os meandros do mundo aeronáutico, e nem sequer estão
minimamente familiarizados com os assuntos de aviação. O piloto Antonio Good God também
mencionou o fato de que embora a ANAC seja uma agência reguladora, por conseguinte, um
órgão público, os seus funcionários não recebem pilotos ou empresários de manutenção, ou
quaisquer outros interessados em resolver questões ligadas à sua atividade, restringindo tais
contatos unicamente para advogados que tenham procuração específica.
Também foi convidado o Cmte. José Pedro Monteiro de Barros, que se dirigiu à assembleia e
discorreu sobre as dificuldades enfrentadas na lide diária para oferecer cursos avançados para
pilotos, tendo inclusive declarado o encerramento das atividades docentes em face da
intolerância e das exigências insustentáveis da Autoridade Aeronáutica.

Em seguida, o Cmte. Montezuma fez alusão à presença do Cmte. Sérgio Luiz Mourão, a quem
transferiu a palavra. Este último, como aviador e advogado, explanou a criação junto à OAB –
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais -, da Comissão de Direito Aeronáutico,
já instalada e que tem reuniões regulares, exatamente para cuidar dos procedimentos de
ordem jurídica e legal em face das autoridades aeronáuticas. O Dr. Sérgio Mourão confirmou
que em janeiro de 2013 será apresentado um questionamento a ANAC sobre as mudanças
controvertidas no sistema de habilitação técnica de pilotos, mudanças essas que não
aparentam ter suporte legal e que complicam severamente a vida dos aviadores.
Foi levantada também na assembleia a questão da criação de um Conselho Federal do Aviador,
órgão que viria regulamentar a profissão, a exemplo do que ocorre com outras profissões
liberais, ficando o assunto para ser discutido com mais detalhes em outra ocasião após a
criação da entidade privada representativa da classe de aviadores de Minas Gerais.
A propósito da matéria, manifestou-se o Cmte. Montezuma Miranda, lembrando que a criação
de uma entidade intitulada “ORDEM DOS AVIADORES DE MINAS GERAIS” pode ser uma boa
opção para o órgão que se pretende criar, especialmente pela força do nome empregado.
O assunto deverá ser submetido a uma assembleia para decisão da classe.
Foi deliberada a criação de uma diretoria provisória para conduzir o trâmite da fundação e
registro da entidade representativa da classe, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ficando
constituída a diretoria provisória pelos seguintes aviadores:
- Montezuma Miranda
- Antonio C. Mattos de Almeida
- Antonio Lúcio Justino
- Luiz Carlos Ribeiro
- Antonio Good God
Esta diretoria reunir-se-á semanalmente para cuidar dos assuntos deliberados na assembleia de
hoje e nas próximas que forem convocadas, e, após essas reuniões semanais irá encaminhar via
email para todos os interessados um resumo de suas atividades.
Outro tópico foi considerado na ocasião e diz respeito à possibilidade de se levantar recursos
através das empresas proprietárias de aeronaves, ficando o assunto ao exclusivo critério de
cada aviador.

Igualmente, foi pedido que cada piloto presente nesta reunião envie mensagem para outros
colegas que não tiveram a oportunidade ou o conhecimento da assembleia, e que sejam
encaminhados emails para um dos diretores provisórios com nomes e caixas de correio
eletrônico, ou telefones, a fim de serem contatados, e que venham a colaborar com a
implantação do projeto.
O Cmte. Montezuma Miranda destacou o caráter apolítico da nova entidade a ser constituída,
preservando, dessa maneira, a sua autonomia e integridade no trato dos assuntos de interesse
da classe aviadora, bem assim o firme propósito de não ingerir em assuntos da competência do
sindicato da categoria profissional ou nas relações de trabalho entre pilotos e seus
empregadores.
Relatados os pontos importantes e destacados da assembleia, lavra-se esta ata, que após ser
aprovada, será assinada pela diretoria provisória e encaminhada para cada um dos aviadores
listados no preâmbulo deste documento.
Belo Horizonte, MG, 20 de dezembro de 2012.

Montezuma Leal Miranda

............................................................

Antonio C. Mattos de Almeida

.............................................................

Antonio Lúcio Justino

.............................................................

Luiz Carlos Ribeiro

.............................................................

Antonio Good God

.............................................................

