
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2012 

 

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e trinta e seis 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 Substituta, Ana 

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

Bezerra, Rubens Carlos Vieira e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do 

Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão.  Verificado o quórum para instalação da Reunião, o 

Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, submetendo à apreciação dos presentes a ata da Reunião 

Deliberativa de Diretoria realizada no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e doze, a qual foi 

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

do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 1) Processo nº 60800.159062/2011-02; 

Assunto: proposta de emenda 08 e redação do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 35, 

intitulado “Requisitos de Aeronavegabilidade: Hélices” em português e inglês; Decisão: aprovada, 

por unanimidade, a submissão do texto à audiência pública, por intercâmbio documental, tendo sido 

estabelecido o prazo de trinta dias para recebimento de contribuições; Relatoria do Diretor Cláudio 

Passos Simão: 2) Processo nº 60800.237619/2011-45; Assunto: edição de resolução dispondo sobre a 

aplicação do fator X ao reajuste das tarifas aeroportuárias de embarque, pouso e permanência e dos 

preços unificado e de permanência, objeto da Audiência Pública nº 01/2012, encerrada em 20 de 

janeiro do corrente; Decisão: aprovado, por unanimidade, consideradas as contribuições recebidas por 

ocasião da audiência pública e tendo em vista a manifestação favorável da Procuradoria; Relatoria do 

Diretor Ricardo Bezerra: 3) Processo nº 00058.005690/2012-70; Assunto: edição de resolução 

dispondo sobre os novos tetos das tarifas aeroportuárias de embarque, pouso e permanência e dos 

preços unificado e de permanência, domésticas e internacionais, após reajustes da inflação e do fator 

X; Decisão: aprovado, por unanimidade, em atendimento ao comando contido no art. 22, inciso II, da 

Resolução nº 180, de 25 de janeiro de 2011, que estabeleceu o regime tarifário da exploração da 

infraestrutura aeroportuária, após a aprovação do Fator X, tendo em vista a manifestação favorável da 

Procuradoria. Passando aos assuntos diversos, o Diretor Cláudio Passos Simão mencionou a 

necessidade de aprovação das Instruções a serem observadas pelo Gerente de Facilitação do 

Transporte Aéreo e Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita, Leonardo 

Boszczowski, ficando autorizado a representar a ANAC e a participar do grupo de redação da 



declaração conjunta da conferência regional e, dentro do escopo da Declaração Conjunta sobre 

Segurança da Aviação Civil e firmada em 17/02/2010, assiná-la em nome da ANAC quando de sua 

participação na Conferência Regional sobre Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência 

Ilícita, na cidade de Caracas (Venezuela), o que foi aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a 

tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezoito horas e vinte 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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