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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

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

minutos, teve início a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação 

Civil - ANAC, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência em Brasília.  A Reunião foi 

presidida, via videoconferência, pelo Diretor Cláudio Passos Simão, na qualidade de Diretor-

Presidente Substituto, secretariada pela Secretária-Geral, Lígia Maria Rocha e Benevides, e 

contou com a presença dos Diretores Alexandre Gomes de Barros e Marcelo Pacheco dos 

Guaranys e do Procurador-Geral Substituto, Paulo César Wanke, justificada a ausência da 

Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira.  Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a 

ata da Reunião de Diretoria realizada no dia dezessete 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 60800.056639/2009-01; Interessado: Superintendência de 

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

certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-505, aplicável ao sistema de ventilação. 

Decisão: aprovada, por unanimidade, a edição de resolução estabelecendo a condição especial nº 

23-004, considerando a existência de fundamentação fática, técnica e regulamentar suficiente em 

suporte à proposta, e que a medida é de interesse público, pois visa contribuir para a manutenção 

dos níveis mínimos de segurança exigidos pelos requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis à 

aviação civil, dispensada a realização de audiência pública com base no disposto da seção 21.16 do 

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 21, por se tratar do estabelecimento de 

condição especial de iniciativa desta Agência visando estabelecer nível de segurança adequado ao 

projeto do avião de que se trata, já acordada e aceita pelo fabricante, conforme disposto na FCAR 

SM-05; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 2) Processo nº 07-14/3093/88; 

Interessado: Sul América Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não-regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; 

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

de exercer a atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional; 3) Processo nº 07-

11/2160/83; Interessado: Jaguar Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional 

para exploração de serviço de transporte aéreo público não-regular de passageiro e carga na 

modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando que a empresa 



demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e 

operacional; 4) Processo nº 07-01/5224/79; Interessado: Rico Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação 

da autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não-regular de 

passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado, por unanimidade, considerando 

que a empresa demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob os pontos de vista 

jurídico, econômico e operacional.  A seguir, foi admitida e submetida à apreciação da Diretoria, 

extrapauta, proposta no sentido da alteração das programações de afastamentos do País efetuadas 

pela Superintendência de Segurança Operacional - SSO e pela SAR, aprovadas pela Diretoria, 

respectivamente, em suas reuniões de 29 de setembro e 6 de outubro do corrente ano, no sentido de: 

a) com relação ao evento objeto do item 15 da programação realizada pela SSO, substituir a 

indicação do servidor Alvimar de Lucena Costa Júnior pela do servidor Fernando dos Santos 

Stefanino; e  b) com relação ao evento objeto do item 16 da programação realizada pela SAR, 

substituir a indicação do servidor Mario Lehmert Renaud pela do servidor Oswaldo de Oliveira 

Filho.  Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às quinze horas e quarenta e três 

minutos, após o que foi por mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, lavrada a presente Ata, por todos 

os Diretores presentes lida e assinada.    
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