
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2012 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas e doze 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, 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 da ata da Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia oito 

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 60800.160460/2011-63; Assunto: proposta de 

revogação dos Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica 101 e 104; Relator: Diretor 

Ricardo Bezerra; Apresentação de Voto-Vista do Diretor Cláudio Passos Simão; Decisão: aprovada, 

por maioria – vencido o Diretor Ricardo Bezerra –, a revogação de todas as disposições afetas às 

competências da ANAC, o que exaure a eficácia dos mencionados Regulamentos, em função de as 

demais disposições já serem objeto de normas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - 

DECEA. Na oportunidade, o Diretor Ricardo Bezerra consignou que houve, após sua relatoria, 

inclusão de nova nota técnica, decorrente de diligência efetuada pelo Diretor solicitante da vista, e 

alteração de posicionamento da Procuradoria, manifestado no Parecer nº 207/2012/PF-

ANAC/PGF/AGU, dos quais tomou ciência apenas no dia de hoje – em virtude de estar em licença-

paternidade –, de modo que manteve seu voto no sentido da não revogação dos Regulamentos; 

Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 2) Processo nº 60800.171685/2011-

45; Assunto: alteração do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 65, intitulado 

“Despachante Operacional de Voo e Mecânico de Manutenção Aeronáutica”, objeto da Audiência 

Pública nº 22/2011, encerrada em 29 de dezembro de 2011; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

consideradas as contribuições recebidas por ocasião da audiência pública e tendo em vista a 

manifestação favorável da Procuradoria; 3) Processo nº 00058.006103/2012-60; Assunto: instauração 

de audiência pública sobre proposta de edição de resolução dispondo sobre os tetos das tarifas 

aeroportuárias de conexão; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta à audiência 

pública, pelo prazo de vinte dias, para recebimento de contribuições por escrito; Relatoria do Diretor 

Ricardo Bezerra: 4) Processo nº 00058.001636/2012-55; Interessado: Easy Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: 



renovação da autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não 

regular na modalidade táxi aéreo; 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 

60800.042619/2011-69, referente à instauração de audiência pública sobre proposta de edição de 

emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 154, intitulado “Projeto de Aeródromos”, 

tendo sido sorteado o Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-

Presidente encerrou os trabalhos às dezenove horas e dez 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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