
 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às quinze horas e trinta e cinco 

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 Ricardo Bezerra 

e Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, 

via videoconferência, dos Diretores Cláudio Passos Simão 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 primeiro 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-

Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 1) Processos nºs 60800.032564/2011-89, 

60800.032544/2011-16 e 60800.032566/2011-78; Assunto: revogação das Instruções de Aviação 

Civil 061-1003, 121-1005 e 135-1001, a serem substituídas por instrução suplementar atualizada 

sobre a matéria, editada nos termos do artigo 14 da Resolução nº 30, de 21 de maio de 2008, com a 

redação que lhe foi dada pelo artigo 2º da Resolução nº 162, de 20 de julho de 2010; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, considerando que a matéria tratada nas Instruções de Aviação Civil 

em questão, no contexto da substituição gradativa dos normativos editados pelo extinto 

Departamento de Aviação Civil - DAC por normas baixadas pela ANAC, será objeto de Instrução 

Suplementar a ser editada pelo Superintendente de Segurança Operacional; Relatoria do Diretor 

Cláudio Passos Simão: 2) Processo nº 60800.190332/2011-44; Interessado: Embraer S.A.; Assunto: 

pedido de isenção de cumprimento do requisito de que trata o RBHA 23.562(a);  Retirado de 

pauta pelo Relator; 3) Processo nº 60800.161218/2011-15; Assunto: alteração da seção 65.75(d)(2) 

do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 65; Decisão: aprovada, por unanimidade, 

a proposta de alteração no sentido da exclusão da exigência de que a experiência em grupo de 

habilitação seja comprovada unicamente mediante vínculo empregatício, tendo em vista 

necessidade de adoção de medidas que busquem o atendimento do interesse público; Relatoria do 

Diretor Ricardo Bezerra: 4) Processo nº 60800.097334/2011-65; Interessado: Angel Publicidade 



Aérea Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado 

público na atividade aeropublicidade; 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 60800.098823/2011-34; Interessado: TAM 

Linhas Aéreas S.A.; Assunto: prorrogação do contrato de concessão para exploração de serviço de 

transporte aéreo público regular de passageiro, carga e mala postal; 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 

60800.021592/2010-90; Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de revogação do 

art. 2º da Resolução nº 95, de 11 de maio de 2009; Decisão: aprovada, por unanimidade, a 

submissão do texto proposto à audiência pública, tendo sido estabelecido o prazo de dez dias para o 

recebimento de sugestões por escrito.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os 

trabalhos às dezesseis horas 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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