
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2012 

 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, 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 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, passando à aprovação das atas das Reuniões Deliberativas da Diretoria realizadas 

nos dias dezessete e vinte e quatro de abril de dois mil e doze, as quais foram aprovadas por 

unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor 

Cláudio Passos Simão: 1) Processo nº 60800.175978/2011-00; Interessados: Terra Norte 

Empreendimentos Rurais e Comerciais S.A., Alessandra Azevedo Coutinho Abrão, FL Participações 

Empresariais Ltda. e Associação Nacional de Manutenção Aeronáutica - ANMAER; Assunto: pedido 

de isenção de cumprimento do requisito de que trata o RBHA 91.805(b)(4), objeto da Audiência 

Pública nº 23/2011, encerrada em 1º de fevereiro de 2012; Decisão: aprovada, por unanimidade, a 

concessão da postulada isenção pelo período de dois anos, consideradas as contribuições recebidas por 

ocasião da audiência pública, tendo em vista haver fundamentações fática, técnica e regulamentar para 

tanto suficientes em suporte à proposta, cuja adoção não contraria o interesse público e não 

compromete a segurança de voo, bem como diante da manifestação favorável da Procuradoria; 2) 

Processo nº 00066.011109/2012-50; Interessado: Eclipse Aerospace, Inc.; Assunto: pedido de isenção 

de cumprimento do requisito de que trata o RBHA 23.1553; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria 

do Diretor Ricardo Bezerra: 3) Processo nº 00058.021008/2012-96; Interessado: Russi & Russi Táxi 

Aéreo Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público 

não regular na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovada, por unanimidade, tendo em vista que a 

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

contábil, econômico, operacional e fiscais; 4) Processo nº 00058.014534/2012-08; Interessado: 

Aerobran Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço de transporte 

aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovada, por unanimidade, tendo em 

vista que a empresa demonstrou estar em condições para a exploração do serviço sob os pontos de 

vista jurídico, contábil, econômico, operacional e fiscais; 5) Processo nº 60800.015812/2010-46; 



Assunto: revogação do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 37, intitulado 

“Procedimentos para a Construção de Aeronaves por Amadores”, objeto da Audiência Pública nº 

09/2011, encerrada em 4 de junho de 2011, a ser substituído por instrução suplementar atualizada 

sobre a matéria, editada nos termos do art. 14 da Resolução nº 30, de 21 de maio de 2008, com a 

redação que lhe foi dada pelo art. 2º da Resolução nº 162, de 20 de julho de 2010; Decisão: aprovada, 

por unanimidade, considerando que referida proposta é tecnicamente justificável e permite a 

harmonização das instruções e dos regulamentos da ANAC.  Em seguida, conforme item 6 da pauta, o 

Diretor Cláudio Passos Simão fez referência ao pedido de isenção de cumprimento do requisito de que 

trata o RBAC 21.191(g)(1) formulado pela INPAER Indústria Paulista de Aeronáutica Ltda., não tendo 

sido objeto de deliberação pela Diretoria.  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 00058.006103/2012-60, referente à edição de resolução dispondo sobre os 

tetos das tarifas aeroportuárias de conexão, tendo sido sorteado o Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco 

dos Guaranys.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e 

quarenta 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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