
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2013 

 

Aos vinte e três de abril do ano de dois mil e treze, às dezessete horas, 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 pelo Chefe da Assessoria Técnica Substituto, Vitor Mateus Silva Ramos, e 

contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão, Ricardo Bezerra e Carlos Eduardo 

Magalhães da Silveira Pellegrino e do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, afastado o 

Diretor Rubens Carlos Vieira, nos termos do Despacho da Presidenta da República publicado no 

Diário Oficial da União de 26 de novembro de 2012, Seção 2, página 2, com base na Exposição de 

Motivos nº 12, de 24 de novembro de 2012, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República.  Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos 

trabalhos, passando à aprovação das atas da Reunião Deliberativa da Diretoria realizadas nos dias nove 

e dezesseis de abril de dois mil e treze, tendo sido aprovada por unanimidade somente aquela 

referente ao dia nove.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do 

Diretor Cláudio Passos Simão: 1) Processo nº 00066.044135/2012-64; Assunto: estabelecimento de 

competências para firmar documentos de informações controladas no escopo do processo de 

certificação da aeronave Embraer - KC 390; Decisão: aprovado, por unanimidade, a subscrição dos 

formulários exigidos pela autoridade norte-americana para garantia de confidencialidade das 

informações controladas relativas ao projeto de certificação da aeronave KC-390, devendo o processo 

ser encaminhado à Procuradoria da ANAC com a finalidade de ser elaborada uma emenda ao Parecer 

nº 17/2013/PF-ANAC/PGF/AGU, de 14 de janeiro de 2013; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) 

Processo nº 60800.231877/2011-18; Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de 

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

avião Embraer EMB-550; Decisão: aprovado, por unanimidade, a submissão da proposta à audiência 

pública, pelo prazo de trinta dias, para recebimento de contribuições por escrito; 3) Processo nº 

00058.087291/2012-19; Interessado: Fly Propaganda Aérea Ltda.-ME; Assunto: autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo público especializado 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; 4) Processo nº 

60800.044674/2007-15; Interessado: Condor Flugdienst GMBH; Assunto: autorização para empresa 

estrangeira operar no Brasil como empresa de serviço de transporte aéreo internacional regular de 



passageiro, carga e mala postal; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a empresa 

atendeu todas as etapas do processo de autorização de empresa estrangeira previstas na legislação em 

vigor e demonstrou estar em condições para a exploração do serviço sob os pontos de vista jurídico, 

econômico e operacional.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às 

dezessete horas e quinze minutos, após o que foi por mim, Vitor Mateus Silva Ramos, lavrada a 

presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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