
 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 3 DE JUNHO 2014 

 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas e quinze 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 e Ricardo Bezerra e do 

Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, e com a participação, via videoconferência, do 

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 da Reunião 

Deliberativa da Diretoria realizada no dia vinte e sete de maio e da Reunião Extraordinária 

Deliberativa da Diretoria realizada no dia trinta de maio de dois mil e quatorze, 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 60800.015113/2010-

04; Assunto: instauração de audiência pública sobre proposta de resolução que regulamenta os 

documentos e as demonstrações contábeis padronizadas a serem apresentados pelas empresas 

brasileiras que exploram os serviços aéreos públicos; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do 

Diretor Ricardo Bezerra: 2) Processo nº 00058.006332/2014-46; Interessado: Aeroagrícola Sureña 

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; 3) Processo nº 00058.036343/2014-51; Interessado: Rondon Aviação 

Agrícola Ltda. - EPP; 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; 4) Processo nº 00058.096663/2013-89; Interessado: Aeromaster 

Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: renovação da autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo e de serviço aéreo público especializado 

nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade e aerorreportagem; 

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 Carlos Eduardo Pellegrino: 5) Processo nº 60800.022937/2010-22; Assunto: revogação da 



Instrução de Aviação Civil 3132-145; Decisão: aprovado, por unanimidade, tendo em vista a 

necessidade de atualização do arcabouço jurídico que rege a aviação civil.  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, de processos para relatoria, obtendo-se os seguintes resultados: 1) Processo 

nº 00065.021496/2014-12; Interessado: Superintendência de Padrões Operacionais - SPO; Assunto: 

revogação da Instrução de Aviação Civil - IAC 013-1001; Relator sorteado: Diretor Carlos Eduardo 

Pellegrino; 2) Processo nº 00058.075488/2012-13; Interessado: Superintendência de Infraestrutura 

Aeroportuária - SIA; Assunto: edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n° 110 (RBAC n° 

110), denominado programa Nacional de Instrução de Segurança da Aviação Civil contra Atos de 

Interferência Ilícita (PNIAVSEC); Relator sorteado: Diretor Ricardo Bezerra; 3) Processo nº 

00058.032582/2014-31; Interessado: Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento 

de Mercado - SRE; Assunto: edição de resolução que dispõe sobre o modelo de regulação tarifária, 

reajusta os tetos das tarifas aeroportuárias e estabelece regras para arrecadação e recolhimento; Relator 

sorteado: Diretor Carlos Eduardo Pellegrino; 4) Processo nº 00058.005359/2014-11; Interessado: SRE; 

Assunto: edição de resolução que estabelece as informações contábeis e societárias a serem 

apresentadas pelas concessionárias de serviço público de infraestrutura aeroportuária, assim como 

aspectos de sua escrituração contábil; Relator sorteado: Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys; 5) 

Processo nº 00066.024561/2014-43; Interessado: Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR; 

Assunto: declaração de inaplicabilidade da Portaria nº 616/GM-5, de 22 de junho de 1977; Relator 

sorteado: Diretor Ricardo Bezerra; 6) Processo nº 00066.024555/2014-96; Interessado: SAR; Assunto: 

revogação da Portaria nº 1639/STE, de 28 de novembro de 2014; Relator sorteado: Diretor Cláudio 

Passos Simão.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às dezenove 

horas e cinquenta 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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