
 

 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2012 

 

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às dezesseis 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, Ana Carolina Pires 

da Motta, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão, Ricardo Bezerra e 

Rubens Carlos Vieira e do representante da Procuradoria, Gustavo Carneiro de Albuquerque, 

ausente justificadamente o Diretor Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino.  Verificado o 

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

aprovação das atas das Reuniões Deliberativas da Diretoria realizadas nos dias vinte e cinco de 

setembro, nove de outubro e dezoito de outubro de dois mil e doze, as quais foram aprovadas por 

unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-

Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 1) Processo nº 00058.049591/2012-08; Assunto: 

declaração de inaplicabilidade da Portaria nº 160/GM5, de 26 de janeiro de 1984, que delega 

competência ao Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil para baixar Instruções Reguladoras 

para Autorização de Funcionamento de empresas que pretendam explorar os Serviços Aéreos 

Especializados; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a necessidade de atualização do 

arcabouço jurídico que rege a aviação civil; Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 2) Processo 

nº 60800.017558/2010-11; Assunto: edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 108, 

intitulado “Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita – Operador Aéreo”; 

Retirado de pauta pelo Relator; 3) Processo nº 60800.018127/2010-71; Assunto: instauração de 

audiência pública sobre proposta de alteração da Resolução nº 153, de 18 de julho de 2010, que dispõe 

sobre a aprovação de Planos Diretores Aeroportuários; Decisão: aprovado, por unanimidade, a 

submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de dez dias, para recebimento de contribuições 

por escrito.  Contudo, com relação à condicionante constante do § 4º do art. 1º da Resolução nº 153, de 

2010, que dispõe que, findos os prazos constantes dos §§ 1º e 2º do mencionado artigo, a ANAC não 

autorizará novos voos de transporte aéreo regular de passageiros ou carga até que o PDIR tenha sido 

submetido à sua aprovação, o Diretor Ricardo Bezerra proferiu voto divergente, no sentido de que 

referida condicionante seja mantida; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra: 4) Processo nº 

00058.049638/2012-25; Assunto: declaração de inaplicabilidade da Portaria nº 075/GM5, de 6 de 

fevereiro de 1992, que institui a liberação monitorada das tarifas aéreas domésticas; Decisão: 



aprovado, por unanimidade, tendo em vista a necessidade de atualização do arcabouço jurídico que 

rege a aviação civil; 5) Processo nº 00058.061644/2012-51; Assunto: declaração de inaplicabilidade 

das Portarias nºs 249/GM5, de 7 de março de 1983, que autoriza as empresas Viação Aérea São Paulo 

S/A – VASP e Transbrasil S/A – Linhas Aéreas a executarem serviços aéreos internacionais e dá 

outras providências, e 1489/GM5, de 15 de outubro de 1984, que altera dispositivo da Portaria nº 

249/GM5, de 1983; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a necessidade de atualização 

do arcabouço jurídico que rege a aviação civil.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente 

encerrou os trabalhos às dezessete horas e vinte 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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