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DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às quinze horas e quinze minutos, teve 

início a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, na 

sala de reuniões da Procuradoria em Brasília. A Reunião foi secretariada pela Secretária-Geral 

Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, via 

videoconferência, da Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, que a presidiu, e do Diretor Cláudio 

Passos Simão, justificada a ausência do Diretor Alexandre Gomes de Barros.  Inicialmente, foi lida e 

aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião de Diretoria realizada no dia três de novembro de dois 

mil e nove.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor 

Cláudio Passos Simão: 1) Processo nº 60800.067114/2009-92; Interessado: Superintendência de 

Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: afastamento do País; Decisão: aprovado, por unanimidade, o 

afastamento do País, no período de 29 de novembro a 4 de dezembro de 2009, do Sr. José Augusto 

Bresciani de Meirelles, para participar da reunião do International Maintenance Board (MRB) Policy 

Board, em Ottawa (Canadá); 2) Processo nº 60860.010780/2009-44; Interessado: Superintendência de 

Segurança Operacional - SSO; Assunto: afastamentos do País; Retirado de pauta pelo Relator; 3) 

Processo nº 60800.032733/2009-66; Interessado: SAR; Assunto: aprovação de condição especial a ser 

incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-505, aplicável ao sistema 

de combustível, objeto de audiência pública encerrada em 16 de outubro de 2009; Retirado de pauta 

pelo Relator; 4) Processo nº 60800.021129/2009-12; Interessado: SSO; Assunto: aprovação do 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 175, intitulado “Transporte de artigos perigosos em 

aeronaves civis”, e da Instrução Suplementar nº 175-001, intitulada “Orientações para o transporte de 

artigos perigosos em aeronaves civis”, objeto de audiência pública encerrada em 5 de maio de 2009; 

Retirado de pauta pelo Relator; 5) Processo nº 60800.062959/2009-91; Interessado: Trip Linhas 

Aéreas S.A.; Assunto: Recurso Administrativo; Decisão: julgado prejudicado, por unanimidade, o 

recurso interposto pela empresa, diante da perda do respectivo objeto, restando prejudicada, por 

conseguinte, a solicitação de efeito suspensivo frente à decisão proferida no Ofício nº 2104/2009-SIA, 

de 16 de outubro de 2009, tendo sido na oportunidade recomendado às Superintendências: I - que, nas 

análises dos processos de concessão de HOTRAN, seja realizada, pelas áreas envolvidas, uma maior 

coordenação dos pleitos encaminhados, visando à eliminação de qualquer possibilidade de concessão 

equivocada por parte da ANAC; II - que revejam e intensifiquem o processo de fiscalização, a fim de 



evitar que operadores aeroportuários autorizem a operação de aeronaves não compatíveis com os 

requisitos técnicos aplicáveis à infraestrutura aeroportuária e que operadores de serviços aéreos 

usufruam de benefícios indevidos, em ambos casos à revelia da legislação e por longos períodos, sem a 

devida ação coerciva da Agência; e, nesse caso específico, considerando principalmente o interesse 

público da população dos municípios afetados, III - que estabeleçam um instrumento administrativo-

formal que objetive, entre outros, o estabelecimento de compromisso de ajuste de conduta com o 

operador, exigindo-se a apresentação de análise de risco adequada à situação e o cumprimento 

imediato das medidas mitigadoras a serem propostas; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys: 6) Processo nº 60800.071399/2009-66; Interessado: Superintendência de Regulação 

Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE; Assunto: participação de servidores no curso de 

formação de Inspetores de Serviços Aéreos, a ser realizado em Brasília, no período de 16 a 20 de 

novembro de 2009; Decisão: aprovada, por unanimidade, a participação de servidores da sede e de 

unidades regionais da Agência no evento; 7) Processo nº 60800.065524/2009-07; Interessado: SRE; 

Assunto: proposta de alteração do Regimento Interno - modificação de competências; Retirado de 

pauta pelo Relator. A seguir, foi admitido e submetido à apreciação da Diretoria, extrapauta, o 

seguinte processo, de relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 8) Processo nº 

60800.032271/2009-87; Interessado: U.S. Airways Inc.; Assunto: autorização operacional para 

exploração de serviço de transporte aéreo público regular internacional de passageiro, carga e mala 

postal; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou estar em 

condições de exercer a atividade sob os pontos de vista jurídico e operacional.  Por fim, a Diretoria 

decidiu aprovar, por unanimidade, as indicações de: a) Luiz Fernando de Abreu Pimenta, para exercer 

o cargo comissionado de Gerente Técnico na Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA, 

código CGE IV; e b) Samara Reisinger Bezerra, para exercer o cargo comissionado de Gerente 

Técnico na Unidade Regional São Paulo, código CGE IV. Nada mais havendo a tratar, foram 

encerrados os trabalhos às dezesseis horas e vinte e cinco 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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