
 

 

 

 

 
DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2012 

 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às quinze horas e doze 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 dos 

Diretores Ricardo Bezerra, Rubens Carlos Vieira e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do 

Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão, justificada a ausência do Diretor Marcelo Pacheco dos 

Guaranys.  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 trinta e um de 

julho de dois mil e doze, a qual foi aprovada por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos 

seguintes processos: Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 1) Processo nº 60800.232501/2011-21; Assunto: 

alteração da Resolução nº 151, de 7 de maio de 2010, que institui o Sistema Decolagem Certa (DCERTA); 

Decisão: aprovada, por unanimidade, a submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de trinta dias, 

para recebimento de contribuições por escrito; 2) Processo nº 60800.240881/2011-77; Assunto: edição do 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 129, intitulado “Operação de Empresas Estrangeiras que têm por 

Objetivo o Transporte Aéreo Público no Brasil”, objeto da Audiência Pública nº 20/2010, encerrada em 24 de 

setembro de 2010; Decisão: aprovada, por unanimidade, tendo sido consideradas as contribuições recebidas por 

ocasião da referida Audiência Pública.  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 

00065.068534/2012-21, referente à edição de resolução revogando a Portaria nº 26/GM5, tendo sido sorteado o 

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

quinze 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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