
 

 
 

 

ATA DA 12ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA DIRETORIA 

20 DE OUTUBRO DE 2015 
 

 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e quinze minutos, teve 

início a 12ª Reunião Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - 

ANAC, realizada 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 José Ricardo Botelho e Ricardo 

Fenelon Junior, ausente justificadamente o Diretor-Presidente, 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 11ª Reunião Deliberativa da Diretoria, realizada no dia 

quatorze de outubro de dois mil e quinze. Considerando a ausência do Diretor-Presidente, Marcelo 

Pacheco dos Guaranys, o Diretor-Presidente Substituto propôs fosse aquela apreciada na próxima 

reunião, o que foi aprovado por unanimidade.  Na sequência, procedeu-se à deliberação dos seguintes 

processos: Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 1) Processo nº 60800.014964/2010-21; 

Assunto: edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 91 (RBAC nº 91), intitulado 

“Requisitos gerais de operação para aeronaves civis”, e de emenda ao RBAC nº 01, intitulado 

“Definições, regras de redação e unidades de medida para uso nos RBAC”; Decisão: aprovada, por 

unanimidade, a submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de sessenta dias, para 

recebimento de contribuições por escrito; 2) Processo nº 00066.051544/2014-89; Assunto: edição de 

emendas ao RBAC nº 21, intitulado “Certificação de produto aeronáutico”, e ao RBAC nº 45, 

intitulado “Marcas de identificação, de nacionalidade e de matrícula”, objeto da Audiência Pública nº 

1/2015, encerrada em 14 de março de 2015; Decisão: aprovada, por unanimidade, a edição da 

Emenda 02 ao RBAC nº 21 e da Emenda 02 ao RBAC nº 45, consideradas as contribuições recebidas 

por ocasião da Audiência Pública, e tendo em vista a manifestação favorável da Procuradoria. Na 

ocasião, a Diretoria determinou à Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR que elabore e aprove 

o Compêndio dos Elementos de Fiscalização - CEF do RBAC nº 21, no que couber, em até cento e 

oitenta dias; 3) Processo nº 00058.115481/2014-03; Interessado: Concessionária Aeroporto Rio de 

Janeiro S.A.; Assunto: recurso administrativo; Retirado de pauta pelo Relator. Na oportunidade, o 

Diretor Cláudio Passos Simão formulou pedido de prorrogação do prazo de relatoria, por mais trinta 

dias, tendo sido aprovado, por unanimidade; Relatoria do Diretor Ricardo Fenelon Junior: 4) Processo 

nº 00058.025527/2015-76; Interessado: Sikorski Serviços de Aerocinematografia Ltda.; Assunto: 



autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado nas atividades 

aerocinematografia, aeropublicidade e aerofotografia; 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; 5) Processo nº 00058.025878/2015-87; Interessado: A.R.T. 

Táxi Aéreo Ltda. - ME; Assunto: renovação da 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.  A seguir, foram submetidos e admitidos, 

extrapauta, os seguintes processos: Relatoria do Diretor José Ricardo Botelho: 6) Processo nº 

00058.004388/2015-47; Interessado: Concessionária Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.; Assunto: 

recurso administrativo; Retirado de pauta em virtude de pedido de vista formulado pelo Diretor 

Ricardo Fenelon Junior; Relatoria Ricardo Fenelon Junior: 7) Processo nº 00058.104922/2015-14; 

Assunto: declaração de coordenação do Aeroporto de Palmas, Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ); 

Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a realização dos Jogos Mundiais dos Povos 

Indígenas (JMPI-Brasil 2015), em Palmas (TO), no período de 22 de outubro a 1º de novembro de 

2015.  Em seguida, passando aos assuntos diversos, o Diretor Ricardo Fenelon Junior solicitou a 

prorrogação, por mais trinta dias, do prazo de relatoria referente aos processos nºs 

00058.004393/2015-50, que trata de recurso administrativo interposto pela sociedade empresária 

Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A., e 60850.006710/2008-10, que trata de recurso 

administrativo interposto por Roger Marcon Aquino, o que foi aprovado, por unanimidade.  Nada 

mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente Substituto encerrou os trabalhos às dezesseis horas e 

quatorze 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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