
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2012 

 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta e cinco 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 Cláudio Passos Simão, Ricardo 

Bezerra e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do Procurador-Geral, Gabriel de 

Mello Galvão, justificada a ausência do Diretor Rubens Carlos Vieira.  Verificado o quórum para 

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 treze de março de dois mil e 

doze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes 

processos: Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 1) Processo nº 60800.017558/2010-11; 

Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 108, intitulado “Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita - 

Operador Aéreo”; Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta à audiência pública, 

pelo prazo de trinta dias, para recebimento de contribuições por escrito.  Na oportunidade, por ocasião 

dos esclarecimentos prestados pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA sobre a 

matéria, o Diretor Ricardo Bezerra solicitou a elaboração de estudo sobre a eventual necessidade de se 

inspecionar todas as bagagens em voos domésticos e o consequente impacto resultante dessa medida, a 

ser apresentado à Diretoria no prazo de trinta dias; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo 

nº 00058.000850/2012-94; Interessado: VCM Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola; Decisão: 

aprovada, 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 

60800.100014/2011-08; Assunto: edição da Emenda nº 01 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

nº 45, intitulado “Marcas de Identificação, de Nacionalidade e de Matrícula”, objeto da Audiência 

Pública nº 18/2011, encerrada em 18 de novembro de 2011; Decisão: aprovada, por unanimidade, 

consideradas as contribuições recebidas por ocasião da audiência pública, tendo em vista que a 

proposta contribui positivamente para o desenvolvimento da indústria de aviação civil, assim como 

evita impactos econômicos desnecessários para os regulados; Relatoria do Diretor Rubens Carlos 

Vieira (ausente – leitura do voto pelo Diretor-Presidente): 4) Processo nº 60800.191075/2011-68; 



Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de estabelecimento de condição especial a 

ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-505; Decisão: 

aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de dez dias, para 

recebimento de contribuições por escrito; 5) Processo nº 60800.124648/2011-48; Assunto: edição de 

resolução dispondo sobre o estabelecimento de requisitos para obtenção de aprovação operacional 

específica para rotas e procedimentos definidos conforme critérios de navegação baseada em 

performance - PBN, objeto da Audiência Pública nº 09/2012, encerrada em 26 de fevereiro de 2012; 

Decisão: aprovada, por unanimidade, consideradas as contribuições recebidas por ocasião da 

audiência pública,  tendo em vista que a proposta contribui para a integração da ANAC com a América 

Latina e otimiza a capacidade de utilização da infraestrutura aeronáutica.  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 entre os Diretores, para relatoria, do processo nº 00066.005648/2012-50, referente à edição da 

Emenda nº 04 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 34, tendo sido sorteado o Diretor Carlos 

Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou 

os trabalhos às dezesseis horas e quinze 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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