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ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 29 DE ABRIL 2014 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas e vinte e oito 

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 Carlos 

Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino e do Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho.  

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 primeiro e vinte e dois de 

abril de dois mil e quatorze, as quais foram aprovadas por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à 

deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 1) Processo nº 

00065.030265/2013-19; Assunto: revogação da Instrução de Aviação Civil 3235; Decisão: aprovado, por 

unanimidade, tendo em vista a necessidade de atualização do arcabouço jurídico que rege a aviação civil.  

Na ocasião, foi determinado à Superintendência de Padrões Operacionais e à Assessoria Técnica que 

coordenem a publicação da revogação da IAC para que esta ocorra concomitantemente à publicação da 

Instrução Suplementar correspondente, de forma a evitar a ocorrência de vácuo regulatório; Relatoria do 

Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 00058.024040/2014-95; Interessado: Fly and Fun Táxi Aéreo 

Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular 

na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado, 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 00058.010685/2014-41; Interessado: Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y 

Servicios Aéreos S.A. - Conviasa; Assunto: autorização para empresa estrangeira operar no Brasil como 

empresa de serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro, carga e mala postal; Decisão: 

aprovado, 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; 4) Processo nº 

00058.018219/2014-11; Assunto: edição de resolução que dispõe sobre a metodologia e os procedimentos 

a serem adotados em caso de revisão extraordinária nos contratos de concessão de infraestrutura 

aeroportuária federal e estabelece as taxas de desconto dos fluxos de caixa marginais dos aeroportos 

internacionais de São Gonçalo do Amarante, Brasília, Guarulhos e Viracopos; Decisão: Retirado de pauta 

pelo Relator; Relatoria do Diretor Carlos Eduardo Pellegrino: 5) Processo nº 00058.016126/2014-44; 

Assunto: edição de resolução que dispõe sobre a autorização para exploração de aeródromos civis públicos; 

Decisão: aprovado, por unanimidade, a submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de quinze 



dias, para recebimento de contribuições por escrito. Na oportunidade, foi determinado à Superintendência 

de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado que avalie a necessidade de previsão no 

Regimento Interno da Agência de competências relacionadas à modalidade de autorização para exploração 

de aeródromos civis públicos e à infraestrutura aeroportuária autorizada.  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 00065.030048/2013-11, referente à proposta de edição de Emenda 

ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 61 (RBAC nº 61), intitulado “Licenças, habilitações e 

certificados para pilotos”, tendo sido sorteado o Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys.  Nada mais 

havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezoito horas e trinta e dois 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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