
 

 

DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2011 

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às dez horas e trinta 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, Marcelo 

Pacheco dos Guaranys, secretariada pela Chefe da Assessoria Técnica, Lígia Maria Rocha e 

Benevides, e contou com a presença dos Diretores Carlos Eduardo Magalhães da Silveira 

Pellegrino, Ricardo Bezerra e Cláudio Passos Simão e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello 

Galvão, e com a participação, via videoconferência, do Diretor Rubens Carlos Vieira. 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 dezenove 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 Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 

60800.018504/2007-77; Interessado: Maresias Serviços Aéreos Especializados Ltda.; Assunto: 

autorização operacional para exploração de serviços aéreos públicos especializados nas atividades 

aeroinspeção, aerorreportagem, aerofotografia e aerocinematografia; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo em vista que a empresa demonstrou estar em condições para a exploração dos 

serviços sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional.  Considerando tratar-se de 

sociedade empresária já autorizada a explorar serviço aéreo especializado na atividade 

aeropublicidade, ficou acertada a concomitância do prazo de vigência da autorização operacional 

então aprovada com a já detida pela empresa; 2) Processo nº 60800.133570/2011-52; Interessado: 

TAM Millor - Táxi Aéreo, Representações, Marcas e Patentes S.A.; Assunto: revogação 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 

tratar-se de solicitação da própria empresa, em virtude da qual já houvera sido procedida a 

revogação do CHETA respectivo; 3) Processo nº 60800.097840/2011-54; Assunto: instauração de 

audiência pública sobre proposta de estabelecimento de condição especial aplicável à parada súbita 

de motor e APU a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-

550; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira:  4) Processo nº 

60800.066759/2009-16; Assunto: proposta de resolução dispondo sobre a regulamentação do 

Serviço de Atendimento ao Passageiro de Transporte Aéreo Regular.  Após o Relatório e Voto do 

Relator no sentido da aprovação da matéria, o Diretor-Presidente formulou pedido de vista do 

processo; Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 5) Processo nº 60800.024258/2011-79; 



Interessado: Embraer S.A.; Assunto: pedido de isenção de cumprimento do requisito 25.901(c) da 

subparte E, emenda 25-124, do RBHA 25, pertinente à falha tecnicamente conhecida como UHT 

(uncontrollable high thrust), para fins de certificação do projeto de tipo da aeronave EMB-135 BJ 

Enhanced (Legacy 650); Decisão: aprovada, por unanimidade, a concessão da postulada isenção 

pelo período de quatro anos, considerando haver fundamentações fática, técnica e regulamentar para 

tanto suficientes e, ainda, que a decisão não contraria o interesse público e não compromete a 

segurança de voo. 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, entre os Diretores, de processos para relatoria, 

obtendo-se o seguinte resultado: 1) Processo nº 60800.109409/2011-01; Interessado: 

Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: estabelecimento de condição especial a 

ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer ERJ-170; Relator 

sorteado: Diretor Cláudio Passos Simão; 2) Processo nº 60800.109356/2011-85; Interessado: SAR; 

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

de tipo do avião Embraer EMB-550; Relator sorteado: Diretor Rubens Carlos Vieira.  Nada mais 

havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dez horas e cinquenta e oito 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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