
 

 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2011 

 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às quatorze 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, via videoconferência, 

pelo Diretor-Presidente Interino, Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, 

secretariada pela Chefe da Assessoria Técnica, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a 

presença dos Diretores Ricardo Bezerra e Rubens Carlos Vieira e do Procurador-Geral, 

Gabriel de Mello Galvão.  Verificado o quórum para a instalação da Reunião, o Diretor-

Presidente Interino deu início aos trabalhos, submetendo à apreciação dos presentes a ata da 

Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia cinco de abril de dois mil e onze, a qual foi 

aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 

Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 60800.028563/2010-59; Assunto: instauração 

de audiência pública sobre proposta de resolução estabelecendo requisitos de aderência para pistas 

de pouso e decolagem; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão do texto proposto a 

audiência pública, tendo sido estabelecido o prazo de trinta dias para o recebimento de sugestões 

por escrito; Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira: 2) Processo nº 60800.019928/2006-78 

(613.649/06-4); Interessado: Varig S.A. Viação Aérea Riograndense; Assunto: Recurso contra 

aplicação de penalidade (multa) por infração capitulada no art. 302, inciso IV, alínea “u”, da Lei 

nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, c/c com o parágrafo único do art. 5º da Portaria nº 

477/DGAC, de 14 de maio de 2004; Decisão: negado provimento, por unanimidade, nos termos 

do Voto do Relator, mantendo-se a decisão proferida pelo então Superintendente de Serviços 

Aéreos.  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 de processos entre os Diretores, para relatoria, obtendo-se o 

seguinte resultado: 1) Processo nº 60800.017616/2010-14; Interessado: Superintendência de 

Aeronavegabilidade - SAR; Assunto: instauração de audiências públicas sobre proposta de 

alteração do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 21 (Certificação de Produto 

Aeronáutico) e revogação do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 38 

(Procedimentos para Fabricação de Conjuntos para Montagem de Aeronaves Experimentais); 

Relator sorteado: Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino; 2) Processo nº 

60800.015812/2010-46; Interessado: SAR; Assunto: instauração de audiência pública sobre 

proposta de revogação do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 37 



(Procedimentos para a Construção de Aeronaves por Amadores) e edição da Instrução 

Suplementar nº 21.191-001 (Aeronaves Construídas por Amadores); Relator sorteado: Ricardo 

Bezerra; 3) Processo nº 60800.045505/2011-71; Interessado: SAR; Assunto: instauração de 

audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial 

nº 111 (Sistemas de Oxigênio dos Lavatórios); Relator sorteado: Carlos Eduardo Magalhães da 

Silveira Pellegrino; 4) Processo nº 60800.022937/2010-22; Interessado: SAR; Assunto: revogação 

da Instrução de Aviação Civil 3132 (Manual de Procedimentos para Inspeção em Empresas de 

manutenção Aeronáutica); Relator sorteado: Rubens Carlos Vieira.  Nada mais havendo a tratar, e 

agendando a próxima reunião para o dia dezenove de abril, o Diretor-Presidente encerrou os 

trabalhos às quinze horas e sete minutos, após o que foi por mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, 

lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada.  
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Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 

 


