
 

  
 

 

 

Pauta da 16ª Reunião Deliberativa da Diretoria 

12 de julho de 2016, 15h  

SCS, Quadra 9, Lote C - Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A - 1º andar - Brasília (DF) 

 

 

I) Aprovação das atas da 2ª Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria e das 14ª e 15ª 

Reuniões Deliberativas da Diretoria, realizadas, respectivamente, em 10, 14 e 28.06.2016. 
 

 

II) Deliberação sobre processos: 

 

 Relatoria do Diretor-Presidente Substituto, Ricardo Bezerra 

 

1) Processo: 00058.060244/2016-51. 

Assunto: Estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo 

do avião Embraer ERJ 190-300 e de outras aeronaves a critério da ANAC, aplicável aos múltiplos modos 

de operação do sistema de controle de voo, à operação em qualquer atitude e à notificação da tripulação 

acerca da posição das superfícies de controle. 

 

2) Processo: 00058.068759/2016-08. 

Assunto: Edição de decisão que fixa a interpretação sobre a ação fiscal da ANAC. 

 

 Relatoria do Diretor Ricardo Fenelon Junior 

 

3) Processo: 00058.053417/2016-85. 

Interessado: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. 

Assunto: Recurso administrativo. 

 

4) Processo: 00058.059096/2016-22. 

Assunto: Estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo 

do avião Embraer ERJ 190-300 e de outras aeronaves a critério da ANAC, aplicável à detecção de fumaça 

nos compartimentos eletroeletrônicos e às proteções contra penetração de fumaça oriunda desses 

compartimentos. 

 

5) Processo: 00058.094095/2015-43. 

Interessado: SERAGRI – Serviços Aero Agrícolas Ltda. 

Assunto: Autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade 

aeroagrícola. 

 

 Relatoria do Diretor Hélio Paes de Barros Júnior 

 

6) Processo: 00058.003061/2016-39. 

Interessado: Aeroimpar Aviação Agrícola Ltda. 

Assunto: Autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade 

aeroagrícola. 

 

 

 

 



 

 Relatoria do Diretor Juliano Noman 

 

7) Processo: 00058.058614/2016-91. 

Assunto: Estabelecimento de duas condições especiais a serem incorporadas à base de certificação do 

projeto de tipo do avião Embraer ERJ 190-300 e de outras aeronaves a critério da ANAC, aplicáveis à 

proteção dos sistemas eletrônicos contra acessos não autorizados que possam ocorrer internamente e 

externamente ao avião. 
 

8) Processo: 00058.008412/2016-06. 

Interessado: Camponesa Aviação Agrícola Ltda. - EPP. 

Assunto: Autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade 

aeroagrícola. 
 

 

III) Assuntos diversos. 


