
 

 

 

DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2011 

 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e quarenta e três 

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

Civil - ANAC, no Plenário da sede em Brasília.  A sessão foi presidida pelo Diretor-Presidente 

Interino, Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, secretariada pela Chefe da 

Assessoria Técnica, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença dos Diretores 

Ricardo Bezerra, Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, 

justificada a ausência do Diretor Cláudio Passos Simão. Verificado o quórum para a 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 seis de julho de dois mil e onze, a qual foi 

aprovada por unanimidade.  Em seguida, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria do Diretor-Presidente Interino, Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino: 1) 

Processo nº 60800.098563/2011-05; Interessado: Trip Linhas Aéreas S.A.; Assunto: pedido de 

prorrogação do prazo da isenção de cumprimento do requisito objeto do RBAC 121.344(e) para as 

aeronaves ATR 42-500 MSNs 609 e 610 e do requisito objeto do RBAC 121.344(d) para a 

aeronave ATR42-500 MSN 556; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista, além da 

existência de fundamentação suficiente, que referida isenção não contraria o interesse público nem 

compromete a segurança de voo, já tendo sido alvo de semelhantes previsão no próprio 

Regulamento em tela e isenção anteriormente concedida; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) 

Processo nº 60800.055455/2011-30; Interessado: Stilo Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade 

aeroagrícola; 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; Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira: 3) Processo nº 60800.025209/2010-72; 

Assunto: revogação da Instrução de Aviação Civil 3133, intitulada “Instruções para Preenchimento 

do Formulário SEGVOO 001 para Registro de Grande Modificação/Grande Reparo”; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, considerando que a matéria tratada na IAC 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 oportunamente 

editada.  Com vistas a se evitar lacuna regulatória, restou deliberado, nos termos propostos, que a 

norma revogatória aprovada teria vigência tão-somente a partir de trinta dias contados da 



publicação respectiva.  Por fim, com base no comando inserto no art. 4º da Instrução Normativa nº 

33, de 12 de janeiro de 2010, passou-se ao sorteio de processos entre os Diretores, para relatoria, 

obtendo-se o seguinte resultado: 1) Processo nº 60800.025162/2011-28; Interessado: 

Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA; Assunto: audiência pública para edição do 

RBAC-156 (Segurança operacional em aeródromos – operação, manutenção e resposta à 

emergência); Relator sorteado: Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino; 2) 

Processo nº 60800.097840/2011-54; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; 

Assunto: audiência pública para estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de 

certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-550; Relator sorteado: Diretor Ricardo 

Bezerra; 3) Processo nº 60800.100270/2011-97; Interessado: SAR; Assunto: audiência pública para 

estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do 

avião Embraer EMB-505; Relator sorteado: Diretor Rubens Carlos Vieira; Nada mais havendo a 

tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas e quatro minutos, após o que foi 

por mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes 

lida e assinada.  

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 

Diretor-Presidente Interino 

 

 

 

RICARDO BEZERRA 

Diretor de Regulação Econômica 

 

 

 

RUBENS CARLOS VIEIRA 

Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 


