
 

 
 

DIRETORIA 
 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2013 

 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dezessete horas e quarenta e dois 

minutos, 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 pela Chefe da Assessoria Técnica, Ana 

Carolina Pires da Motta, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão e Ricardo 

Bezerra e do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, e com a participação, via 

videoconferência, do Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, 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 vinte e um e 

vinte e oito de agosto de dois mil e treze, as quais foram aprovadas por unanimidade.  Na sequência, 

procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco 

dos Guaranys: 1) Processos nºs 00066.017355/2013-04 e 00066.022562/2013-72; Assunto: instauração 

de audiências públicas sobre propostas de estabelecimento de condição especial a ser incorporada à 

base de certificação do projeto de tipo dos aviões Embraer EMB-550, aplicáveis ao sistema de controle 

eletrônico de voo e ao sistema de geração e distribuição elétrica; Decisão: aprovada, por unanimidade, 

a submissão das propostas à audiência pública, pelo prazo de trinta dias, para recebimento de 

contribuições por escrito; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 00058.000190/2013-22; 

Interessado: Madrid 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.  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, para 

relatoria, do processo nº 00066.039713/2013-21, referente ao estabelecimento de condição especial a 

ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-550, aplicável à 

definição de uma condição de aterrissagem com carregamento de arfagem que considere os efeitos do 

sistema de frenagem automático, tendo sido sorteado o Diretor Cláudio Passos Simão.  Nada mais 

havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezessete horas e cinqüenta e cinco 



minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a presente Ata, por todos os 

Diretores presentes lida e assinada. 
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