
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2012 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às dezenove horas e cinquenta e dois 

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-Substituto, Cláudio Passos Simão, secretariada pela Chefe da Assessoria Técnica, Ana 

Carolina Pires da Motta, 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 

Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino, ausentes justificadamente o Diretor-Presidente, 

Marcelo Pacheco dos Guaranys, e o Diretor Ricardo Bezerra.  Verificado o quórum para instalação 

da Reunião, o Diretor-Presidente Substituto deu início aos trabalhos, passando à aprovação da ata da 

Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia vinte e um de junho de dois mil e doze, a qual foi 

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

Relatoria do Diretor-Presidente Substituto, Cláudio Passos Simão: 1) Processo nº 00066.011109/2012-

50; Interessada Eclipse Aerospace, Inc.; Assunto: pedido de isenção de cumprimento do requisito de 

que trata o RBHA 23.1553; Decisão: aprovada, por unanimidade, considerando haver 

fundamentações fática, técnica e regulamentar suficientes em suporte à proposta, e, ainda, 

considerando que a decisão não contraria o interesse público e não compromete a segurança de voo; 

Nesse momento, contando com a presença do Diretor-Presidente, que passou a conduzir a Reunião, 

deu-se continuidade à deliberação do seguinte processo, de relatoria do Diretor Carlos Eduardo 

Magalhães da Silveira Pellegrino: 2) Processo nº 00068.001266/2012-37; Interessada: Avalon Táxi 

Aéreo Ltda.; Assunto: pedido de isenção de cumprimento dos requisitos de que tratam os RBACs 

119.71(b)(2)(i) e 119.71(d)(1); Retirado de pauta em virtude de pedido de vista formulado pelo 

Diretor-Presidente.  Em seguida, foram admitidos e submetidos à Diretoria, extrapauta, os seguintes 

processos: Relatoria do Diretor Carlos Eduardo Pellegrino: 3) Processo nº 60800.025162/2011-28; 

assunto: edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 153, intitulado “Aeródromos – 

Operação, Manutenção e Resposta à Emergência”, e da Emenda nº 01 ao Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 139, intitulado “Certificação Operacional de Aeroportos”, objetos da Audiência 

Pública nº 04/2012, encerrada em 29 de fevereiro de 2012, e alteração da Resolução nº 106, de 30 de 

junho de 2009, que aprova o sistema de gerenciamento de segurança operacional para os pequenos 

provedores de serviço da aviação civil; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo sido consideradas 

as contribuições recebidas por ocasião da referida Audiência Pública; Relatoria do Diretor-Presidente, 



Marcelo Pacheco dos Guaranys: 4) Processo nº 00065.081598-2012-17; Assunto: 29ª Reunião do 

Grupo de Especialistas em Assuntos Políticos, Econômicos e Jurídicos do Transporte Aéreo - 

GEPEJTA, da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC, a realizar-se na cidade de 

Buenos Aires, Argentina, entre os dias 3 e 5 de junho de 2012; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

tendo sido indicados como representantes da Agência o Gerente Técnico de Coordenação com 

Organismos Internacionais, José Dolabela Portela, na qualidade de Chefe da Delegação, e o Gerente 

Técnico de Assessoramento, Daniel Ramos Longo, ambos da Superintendência de Relações 

Internacionais - SRI, e o Especialista em Regulação de Aviação Civil Eduardo Borba Chaffin Júnior.  

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 60800.232501/2011-21, 

referente à instauração de audiência pública para edição de resolução estabelecendo novos 

procedimentos para os usuários do Sistema Decolagem Certa - DCERTA, tendo sido sorteado o 

Diretor Ricardo Bezerra.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às 

vinte e uma horas e trinta 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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