
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2012 

 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às dezoito horas e vinte 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 e 

Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, via 

videoconferência, do Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino. Verificado o 

quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à 

aprovação da ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia dois de maio de dois mil e 

doze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes 

processos: 1) Processo nº 60800.045505/2011-71; Assunto: edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil Especial nº 111, intitulado “Sistemas de Oxigênio dos Lavatórios”, objeto da Audiência 

Pública nº 19/2011, encerrada em 25 de novembro de 2011; Relator: Diretor Carlos Eduardo 

Pellegrino; Apresentação de Voto-Vista do Diretor Cláudio Passos Simão; Decisão: aprovado, por 

maioria, nos termos do Voto do Relator, tendo sido consideradas as contribuições recebidas por 

ocasião da audiência pública, restando vencidos os Diretores Rubens Carlos Vieira e Ricardo Bezerra, 

que manifestaram entendimento no sentido de que o processo carece de adequada fundamentação 

técnica.  Em votação adicional, aprovou-se, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Diretor 

Cláudio Passos Simão, consubstanciada em seu Voto-Vista, no sentido de que sejam promovidas 

alterações redacionais nos arts. 9º da Resolução nº 30, de 21 de maio de 2008, e 12, caput, da Instrução 

Normativa nº 15, de 20 de novembro de 2008, conforme sugerido no item 12 da Nota nº 57/2012/PF-

ANAC/PGF/AGU, de 11 de abril de 2012, no tocante à supressão da exigência de que os 

Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil Especiais possuam vigência limitada no tempo.  Ademais, 

a Diretoria decidiu, por maioria – tendo sido vencido o Diretor Cláudio Passos Simão –, solicitar às 

Superintendências de Aeronavegabilidade e de Planejamento Institucional a elaboração de um estudo 

técnico a respeito das diretrizes de aeronavegabilidade, a ser apresentado no prazo máximo de sessenta 

dias, contando, para tanto, com a participação da Procuradoria; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 

2) Processo nº 00058.005544/2012-44; Interessado: Vilhena Aero Agrícola Ltda.; Assunto: 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade 

aeroagrícola; 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; 3) Processo nº 00058.021032/2012-25; Interessado: Jotan Táxi Aéreo Ltda.; 

Assunto: renovação da 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; Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira: 4) Processo nº 

00058.028958/2012-41; Interessado: Aeroporto de Araguaína (TO); Assunto: pedido de isenção 

temporária de cumprimento do requisito de que trata o item 2.2.1 da Instrução de Aviação Civil 4302, 

relativo à profundidade média da macrotextura do pavimento de pista de pouso e decolagem; Decisão: 

aprovada, por unanimidade, a concessão da postulada isenção pelo período de cento e cinquenta dias 

a contar da publicação da Decisão, tendo em vista que a medida atende ao interesse público.  Passando 

aos assuntos diversos, o Diretor Ricardo Bezerra, demonstrando preocupação com os serviços 

prestados nos aeroportos, registrou que encaminhará, às Superintendências de Regulação Econômica e 

Acompanhamento de Mercado e de Infraestrutura Aeroportuária, proposta de resolução dispondo sobre 

o tempo de espera em filas de check-in, a restituição de bagagens e a revista nos canais de inspeção 

(pórticos).  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às vinte 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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