
 

 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2012 

 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às onze horas e trinta 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 Substituta, Ana Carolina 

Pires da Motta, e contou com a presença dos Diretores Ricardo Bezerra e Carlos Eduardo 

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

participação, via videoconferência, dos Diretores Cláudio Passos Simão e Rubens Carlos Vieira.  

Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, 

submetendo à apreciação dos presentes as atas das Reuniões Deliberativas da Diretoria realizadas nos 

dias quatorze e vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze, as quais foram aprovadas por 

unanimidade.  Em seguida, o Diretor Rubens Carlos Vieira submeteu à apreciação dos Diretores 

propostas de inclusão de matéria para deliberação extrapauta.  Aceitas referidas propostas por 

unanimidade, restou deliberado: 1) Processo nº 60800.239790/2011-99; Interessado: Companhia de 

Engenharia de Transporte de Trânsito - CETTRANS; Assunto: pedido de isenção temporária de 

cumprimento de requisitos da Resolução nº 115, de 6 de outubro de 2009, para o Aeroporto de 

Cascavel/PR; Decisão: aprovado, por maioria, tendo em vista que o deferimento do pedido de isenção 

é oportuno e conveniente ao interesse público e não compromete a segurança das operações.  Na 

oportunidade, restou vencido o Diretor Ricardo Bezerra, que considerou inadequado votar pela 

aprovação da matéria, pois que esta envolve requisitos de segurança e não foi apresentada em tempo 

para seu conhecimento prévio;  2) Processo nº 00058.013102/2012-71; Interessado: Governo do 

Estado de Minas Gerais - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas; Assunto: operação 

aérea comercial da aeronave ATR 42 nos aeródromos de Diamantina (SNDT), São João Del Rei 

(SNJR) e Patos de Minas (SNPD); Decisão: aprovado, por maioria, tendo em vista que as ações de 

mitigação propostas promovem o atingimento dos níveis de segurança desejados, atendendo, assim, ao 

interesse público.  Na oportunidade, também restou vencido o Diretor Ricardo Bezerra, pelo mesmo 

motivo suscitado quando da deliberação do processo objeto do item 1 da pauta – a matéria envolve 

requisitos de segurança e não foi apresentada em tempo para seu conhecimento prévio.  Nada mais 

havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às treze horas e vinte 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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Diretor-Presidente 
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Diretor de Aeronavegabilidade 
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Diretor de Regulação Econômica 
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Diretor de Infraestrutura Aeroportuária 
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