
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2012 

 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às nove horas e cinquenta e oito 

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, Marcelo Pacheco dos Guaranys, secretariada pela 

Chefe da Assessoria Técnica Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, contou com a presença dos 

Diretores Cláudio Passos Simão, Rubens Carlos Vieira e Carlos Eduardo Magalhães da 

Silveira Pellegrino e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, e com a participação, 

também via videoconferência, do Diretor Ricardo Bezerra.  Verificado o quórum para instalação 

da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando a palavra ao representante da 

empresa Flyer Indústria Aeronáutica Ltda., que realizou uma sustentação oral acerca do pleito da 

empresa e de suas atividades, bem como prestou esclarecimentos aos Diretores acerca do assunto 

objeto do item 1 da pauta.  Em seguida, foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da Reunião 

Deliberativa de Diretoria realizada no dia trinta de janeiro de dois mil e doze.  Na sequência, 

procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 1) 

Processo nº 60800.103672/2011-43; Interessada: Flyer Indústria Aeronáutica Ltda.; Assunto: 

instauração de audiência pública sobre proposta de isenção temporária de cumprimento do requisito 

RBAC 21.191(g)(1); Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta de isenção 

temporária à audiência pública, pelo prazo de trinta dias, para recebimento de contribuições por 

escrito, e, por maioria, a fixação do prazo de isenção em quatro anos, conforme proposto, vencido o 

Diretor Ricardo Bezerra, que sugeriu o prazo de três anos; 2) Processo nº 60800.023541/2010-01; 

Assunto: edição de resolução dispondo sobre a regulamentação da divulgação da distribuição de 

pontualidade e regularidade de voos do transporte aéreo público regular de passageiros – revisão da 

Instrução de Aviação Civil 1502; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Ricardo 

Bezerra: 3) Processo nº 60800.012584/2011-33; Assunto: autorização operacional para exploração 

de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo; Interessado: Envira 

Táxi Aéreo Ltda.; 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; 4) Processo nº 60800.129820/2011-50; Interessado: Pelópidas Bernardi Aviação 

Agrícola & Cia Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço aéreo público 

especializado na atividade aeroagrícola; 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; 5) Processo nº 60800.169594/2011-40; Interessado: Pulvesul 

Aviação Agrícola Ltda. EPP; 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; 6) Processo nº 60800.224308/2011-16; Interessado: Aeromis Aero 

Agrícola Missioneira Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola; 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; 7) Processo nº 

60800.000566/2010-28; Assunto: instauração de nova audiência pública sobre proposta de edição 

do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 145, intitulado “Organizações de Manutenção de 

Produto Aeronáutico”; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta à audiência 

pública, pelo prazo de trinta dias, para recebimento de contribuições por escrito, tendo em vista que 

a matéria envolve a manutenção do adequado aprimoramento do nível de segurança da aviação civil 

e de mecanismos específicos de certificação.  Na oportunidade, também foi aprovada, por 

unanimidade, a proposta do Diretor Rubens Carlos Vieira no sentido do encerramento do processo 

original, que tratou da primeira audiência pública sobre a matéria – Audiência Pública nº 11/2010, 

encerrada em 13 de junho de 2010 –, e abertura de um novo processo versando apenas sobre essa 

proposta do Regulamento, tendo em vista tratar-se de uma nova proposta, embora contribuições 

recebidas durante a audiência pública anterior, aceitas pela área técnica, estejam consolidadas na 

proposta ora aprovada pela Diretoria.  Em seguida, 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, de 

processos para relatoria, obtendo-se o seguinte resultado: 1) Processo nº 60800.097298/2011-30; 

Interessado: Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA; Assunto: edição de resolução 

dispondo sobre a obrigação dos operadores de aeródromo de informar à ANAC a capacidade 

operacional e o nível de serviço dos aeroportos; Relator sorteado: Diretor Ricardo Bezerra; 2) 

Processo nº 60800.124648/2011-48; Interessado: Superintendência de Segurança Operacional - 

SSO; Assunto: edição de resolução dispondo sobre Performance Based Navigation (Navegação 

Baseada em Performance) - PBN; Relator sorteado: Diretor Rubens Carlos Vieira.  Por fim, o 

Diretor-Presidente, a propósito do leilão relativo à concessão para ampliação, manutenção e 

exploração dos Aeroportos Internacionais de Brasília (DF), Campinas (SP) e Guarulhos (SP), 

ocorrido no dia anterior (06.02), registrou o notável empenho e a dedicação empreendidos por todos 

os servidores envolvidos no processo, no que foi seguido pelos demais Diretores.  Nada mais 

havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e quarenta e cinco 



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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