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AVISO - AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2015. 

 

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no 

exercício da prerrogativa de que trata o art. 6º do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 110, 

de 15 de setembro de 2009, com as alterações posteriores, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, inciso 

XLVI, 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, 32 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, e na Instrução Normativa nº 18, de 17 de fevereiro de 2009, e considerando o que consta do 

processo nº 00066.020773/2014-51, 

 

RESOLVE, ad referendum da Diretoria: 

 

Submeter a audiência pública proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

Especial nº 94 (RBAC-E nº 94), intitulado “Requisitos gerais para veículos aéreos não tripulados e 

aeromodelos”, e proposta de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 67 (RBAC nº 67), 

intitulado “Requisitos para concessão de certificados médicos aeronáuticos, para o credenciamento de 

médicos e clínicas e para o convênio com entidades públicas”, cujos textos poderão ser acessados no 

sítio desta Agência na rede mundial de computadores – endereço 

www.anac.gov.br/transparencia/audienciaspublicas.asp. 

 

As contribuições deverão ser encaminhadas à Gerência Técnica de Normas Operacionais da 

Gerência de Normas Operacionais e Suporte da Superintendência de Padrões Operacionais - 

GTNO/GNOS/SPO ou à Gerência Técnica de Processo Normativo da Superintendência de 

Aeronavegabilidade - GTPN/SAR – endereço eletrônico rpas@anac.gov.br – por meio de formulário 

próprio disponível no sítio acima indicado até as 18 horas do dia 3 de outubro de 2015. 

 

A matéria da audiência pública de que trata este Aviso será objeto de sessão presencial em Brasília 

(DF), no dia 11 de setembro de 2015, sexta-feira, a partir das 10 horas, no auditório da sede da ANAC, 

localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre A, 1º andar - Ed. Parque Cidade Corporate. 

 

As inscrições de interessados em manifestar-se verbalmente durante a referida sessão presencial 

deverão ser efetuadas até as 18 horas do dia 8 de setembro de 2015, por meio do endereço eletrônico 

rpas@anac.gov.br, sendo obrigatória a respectiva identificação e a da empresa, ou entidade 

representativa, se for o caso. 

 

 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 


