
 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas 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, 

Marcelo Pacheco dos Guaranys, secretariada, pelo Chefe da Assessoria Técnica Substituto, Vitor 

Mateus Silva Ramos, e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão, e Carlos 

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

ausente justificadamente o Diretor Ricardo Bezerra e afastado o Diretor Rubens Carlos Vieira, nos 

termos do Despacho da Presidenta da República publicado no Diário Oficial da União de 26 de 

novembro de 2012, Seção 2, página 2, com base na Exposição de Motivos nº 12, de 24 de novembro 

de 2012, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.  Verificado o quórum para 

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

Reunião Deliberativa da Diretoria realizada no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e treze. 

Considerando a ausência do Diretor Ricardo Bezerra, o Diretor Carlos Eduardo Pellegrino propôs 

fosse aquela apreciada na próxima reunião, o que foi aprovado por unanimidade.  Na sequência, 

invertendo a ordem da pauta, procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor 

Carlos Eduardo Pellegrino: 6) Processo nº 60800.188236/2011-36; Assunto: edição de Resolução que 

regulamenta o procedimento de alocação de horários de chegadas e partidas em aeroportos 

coordenados – slots – e dispõe sobre os aeroportos de interesse; Decisão: aprovado, por unanimidade, 

a submissão da proposta à audiência pública, pelo prazo de trinta dias, para recebimento de 

contribuições por escrito; Relatoria do Diretor Ricardo Bezerra (ausente – leitura do relatório pelo 

Diretor-Presidente): 4) Processo nº 00058.080942/2012-40; Interessado: Garra Aviação Agrícola Ltda. 

- ME; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público 

especializado na atividade aeroagrícola; 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) Processos n° 00058.084571/2012-75; Interessado: Agefer Comércio, 

Representações e Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola; 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; Relatoria do Diretor-Presidente: 1) Processo nº 

00066.000624/2013-95; Assunto: edição de Resolução de emenda aos RBAC 121 e 135 no que tange 



aos avisos de “não fume”; Decisão: aprovado, por unanimidade, sem submissão à audiência pública 

levando em consideração que o entendimento dos itens alterados será mantido.  Às dezenove horas e 

quinze minutos, a Reunião foi interrompida, tendo sido retomada aos trinta dias do mês de janeiro do 

ano de dois mil e treze, às dezesseis horas e cinqüenta e oito minutos, no Plenário da sede da ANAC 

em Brasília. Passou-se então à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente: 2) 

Processo nº 00058.006103/2012-60.; Assunto: edição de Resolução dispondo sobre os tetos das tarifas 

aeroportuárias de conexão; Retirado de pauta pelo Relator; 3) Processo nº 00058.004609/2013-15; 

Assunto: edição Resolução que aprova os novos tetos das tarifas aeroportuárias de embarque, pouso e 

permanência e dos preços unificado e de permanência, domésticas e internacionais, após reajustes pela 

inflação e fator X; Retirado de pauta pelo Relator.  Em seguida, passando aos assuntos diversos, o 

Diretor Cláudio Passos Simão solicitou a prorrogação do prazo de vista, por mais 30 dias, referente ao 

processo n° 60800.232501/2011-21, que trata da edição de resolução dispondo sobre novos 

procedimentos para usuários do Sistema de Decolagem Certa – DCERTA, sendo aprovado, por 

unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezessete 

horas e sete minutos, após o que foi por mim, Vitor Mateus Silva Ramos, lavrada a presente Ata, por 

todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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