
 

 

 

DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 6 DE JULHO DE 2011 

 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às dezessete horas e quarenta e três 

minutos, teve início a Reunião Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação 

Civil - ANAC, no Plenário da sede em Brasília.  A sessão foi presidida 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 do Diretor 

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

videoconferência, do Diretor Ricardo Bezerra, justificada a ausência do Diretor Cláudio Passos 

Simão. Verificado o quórum para a instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos 

trabalhos, submetendo à apreciação dos presentes a Ata da Reunião Deliberativa da Diretoria 

realizada no dia vinte e oito de junho de dois mil e onze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Em 

seguida, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente 

Interino, Carlos Eduardo Pellegrino: 1) Processo nº 60800.108547/2011-20; Interessado: Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras S.A.; Assunto: pedido de isenção parcial e temporária, pelo prazo de 

dezoito meses contados das correspondentes datas de entrega, do cumprimento do requisito objeto 

do RBAC 121.344(c)(1) e (d)(1), pertinente aos gravadores digitais de dados de voo para as 

aeronaves ATR 72-202 MSNs 523, 519, 450, 396, 365, 352, 316 e 192; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo em vista que referida isenção não contraria o interesse público nem 

compromete a segurança de voo, já tendo sido alvo de semelhantes previsão no próprio texto do 

Regulamento em tela e isenção anteriormente concedida; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) 

Processo nº 60800.062201/2011-78; Interessado: Apuí Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da 

autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular de 

passageiro e carga 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; 3) Processo nº 60800.019650/2010-15; Interessado: 

Superintendência de Segurança Operacional - SSO; Assunto: instauração de audiência pública sobre 

proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 63, intitulado “Mecânico de Voo 

e Comissário de Voo”; Decisão: aprovado, 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.  A seguir, o Diretor Rubens Carlos Vieira submeteu à apreciação dos Diretores proposta 

de inclusão de matéria para deliberação extrapauta. Aceita referida proposta por unanimidade, 



restou deliberado: 4) Processo nº 60800.018840/2010-15; Assunto: concessão para construção 

parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante – 

proposta da Comissão Especial de Licitação no sentido da alteração do cronograma de realização 

dos eventos correspondentes; Decisão: aprovada, por unanimidade, a edição de novo cronograma, 

considerando a realização – em razão de questionamentos apresentados por interessados em 

participar do processo licitatório – de modificações no instrumento convocatório original, ensejando 

a adoção da providência preconizada no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993.   Levando-se em 

conta, todavia, que as alterações em causa não foram de molde a repercutir na confecção das 

propostas, e conforme previsão inserta no referido dispositivo legal, decidiu-se por ser inexigível a 

nova divulgação com reabertura do prazo inicialmente estabelecido e pela razoabilidade e 

suficiência do prazo de trinta dias para que os requerentes aprimorem as ofertas respectivas e 

acrescentem maior competitividade ao certame.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente 

encerrou os trabalhos às dezenove horas, após o que foi por mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, 

lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada.  

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 

Diretor-Presidente Interino 

 

 

 

RICARDO BEZERRA 

Diretor de Regulação Econômica 

 

 

 

RUBENS CARLOS VIEIRA 

Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 


